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 ۱۳۸: یر ته نادر تیام واز

 اب ماوت یزاسریرصت شور

 ۱۳۱ ۵ ینارهش ینهذ یزاسریوصت
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 TOs یمزیت ونپیه یزاس یطرش شور

 ...fV\ مزیت وئپیه اب یگدعاق یاهدرد شهاک



 همدقم

 و نز نايم رد هک تسا یجیار لئاسم زا یکی یسنج مهافت مدع

 مهافت مدع هب ًاهاگ هک .دروخیم مشچ هب جودزم هزات ناناوج و اهرهوش

 نیعجارم و نارامیب نایم رد نینچمه .دماجنایم زین ییرشانز

 دنوشیم هدید ناناوج زا یدایز هورگ یتخانشناور هرواشم یاهکینیلک

 .دنراد نآ تیوقت یگنوگچ و دوخ یسنج یورین نوماریپ یتاماهبا هک

 ازدایتعا بلغا هک ) کرحم داوم زا هک دناهدش هدید یرایسب دراوم یتح

 یلاح رد نیا و دنریگیم کمک دوخ یسنج یورین تیوقت یارب (دنتسه

 رد یاهدنیازف ریثات اهنت هن یملع رظن زا داوم نیا زا یدایز دادعت هک تسا

 دوخ زا زین یسوکعم تاریثات تاقوا یهاگ هکلب دنرادن یسنج یورین

 . دهدیم ناشن

 یسنج تیلاعف هوحن رد یراکنا لباق ریغ ریثات ینهذ یاهرواب و نهذ

 و ینهذ یاهرواب رییغت اب هک تسا یاهلوقم مزیتونپیه و .دنراد ناسنا



 .دراد طابترا اهنآ لیدعت و حالصا

 ار یسنج فعض هک تسا یناسک هب کمک باتک نیا شراگن زا فده

 یاهشور زا یریگهرهب اب دنناوتیم دارفا نیا .دنیامنیم ساسحا دوخ رد

 .دنوش دنمهرهب نآ یدرکلمع یاه تیقفوم زا باتک نیا رد هحورطم

 .ناگدنناوخ یروابدوخ تهج رد دشاب یاهچیرد رضاح باتک مراودیما

 هیلوا لوصا و ینهذ هداس رایسب یاهشور یریگارف اب دیناوتیم امش

 و وراد فرصم نودب ار دوخ یسنج تالکشم زا یرایسب.مزیتونپیه دوخ

 .دینامن عفر یکشزپ دایز یاههنیزه فرصم ای

 هدافتسا رتمک یصصخت تاحالطصا زا تسا هدش یعس باتک نیا رد

 هدافتسا دناوتب دشاب رادروخرب هک یلیصحت هقبط ره زا هدنناوخ ات دوش

 .دربب نآ زاار مزال

 یحنف یدهم رتکد



 س دم هس م مام ل ام ب۰, ل ا ا م ےس

 لوا لصصسن

 = ےس ےس. ےس

 یسنج راتفر هچخی رات

 هجوت بلاج رایسب یعوضوم هشيمه مدرم رثکا یارب .یسنج راتفر

 یسنج فارحنا و تیسنج هرابرد مدرم تارظن اهنرق لوط رد .تسا هدرب

 مراهچ نرق رد ناینانوی .تسا هدینارذگ رس زا ار یهجرت لباق تارییغت

 رب و دنتسنادیم تعیبط زا یعوبطم شخب ار یسنج روما .دالیم زا لبق

 اب .رظن تعسو نیا .دندربیم تذل مه زا تسیابیم درم و نز .ساسا نآ

 هک یماگنه ینعی ؛مهدراهچ نرف و مر طوقس نیب رود لوادتم هاگدید

 هب .دندرک دروخرب هانگ ناونع هب یسنج تاعوضوم اب اسیلک نادنمتردق

 هب رارقا یارب ییاپورا نارازه .هرود نآ رد .تسا ضراعت رد یتخس

ap 



 سس - = سس سم

 ا و تست ی س سو تست و تو ۳ وجه اب یسنج یورین تیوقت

 مدرم راظنا رد ار اهنآ هاگنآ .دندشیم هجنکش ناطیش اب هناقشاع سامت

 و ناملآ بونج یاهاتسور مامت هک یاهنوگ هب .دندناز وسیم هدنز هدنز

 .دندش دربان قیرط نیدب سیئوس

 ماجرفان تشونرس نیا زا ییاهر یارب تسیابیم نانز هک ییاهب

 نرف طساوا رد .دوب یسنح و هناقشاع راکثا همه زا یشوپمشچ دنزادرپب

 زا و درس یقشع ظاحل زا و یقالخا الماک دیاب اهنز :هک رظن نیا .مهدزون

 تفریم راظتنا نانز زا .دیسر دوخ جوا هب .دنشاب هبذاج یب یسنج رظن

 هب ,ندش ردام دهعت ندناسر ماجنا هب و ناشنارهوش یاضرا لیلد هب اهنت

 .نجهتسم نیماضم .تاراظتنا نيا مغریلع هتبلا .دننک مادقا یسنج راتفر

 .تفای جاور مهدزون نرق یط .زین یتبراقم یرامیب و یگشحاف

 تیعقوم نتخادنا رطخ هب اب دنداد حیجرت روسج صاخشا یخرب

 ثحب هب "ناسنا راتفر رد تیسنج شقنآ دروم رد .دوخ یاهفرح

 یاهعوضوس هک دوب دیورف دنومکیز دارفا نیا زا یکی .دنزاد رپب

 یفنم تارثا ات داد رارق هدافتسا دروم ار ددعتم نارامیب زا هدش یروآ عمج

 هک .دیورف .دهد حرش ار یسنج لئاسم هب تبسن ینز سپاو شرگن

 بیت



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 هناقشاع براجت و یسنج لئاسم هب عجار یدنمشزرا و ناوارف بلاطم

 یاهدادیور رد ار یلاسگرزب نارود یسنج تافارحنا یاپ در .دومن رشتنم

 .تیلوفط نارود .یسنج لئاسم ةرابرد وا تارظن .تسجیم یکدوک مهم

 زونه تارظن نیا یاههبنج زا یرایسب دنچره .داد ناکت ار مدرم رثکا

 دروم رد دیدرگ ثعاب یرگید سک ره زا شیپ دیورف اما ؛دنزیگنارب ثحب

 رگ روض یددن کفن تشر رو ی تاسف

 حرطم یاههاگدید دروم رد ذرفن رپ دارفا زا رگید یکی .سیلا کولراه

 دروآرد ریرحت هتشر هب یتالاقم و اهباتک سیلا .دوب یسنج لئاسم هب عجار

 مدرم ةرمزور یگدنز رد لوادتم یسنج یاهراتفر یمامت ۂدنریگرب رد هک

 للع ضوع هب و تفای کرتشم یرما نانز و نادرم نیب ار ءانمتسا وا .دوب

 یو.دیزرو دیکات یتخانش ناور للع رب .یسنج تالالتخا رد ینامسج

 شیب ناشناهذا هک لیلد نیا هب اههورگ و دارفا رثکا هک دوب دقتعم نینچمه

 لوغشم یسنج تافارحنا و تایانج هب عجار هنالیذر یاهناتساد اب دح زا

 درک داهنشيپ سیلا .دنرگنیم دیلپ یرما ناونع هب ار یسنج روما .تسا

 ینیع یاهیسررب .درذگیم لومعم یسنج طباور رد هچنآ نتفای یارب



 ۳۳۲۳۳۳ رو

 مزینوتپیه اب یسنج یورین تیرقت
۱ 

 . تشگن یلمعع ۰ یاهلاس ات دیفم داهنشیپ نیا .دریگ ماجنا

 راتفر یژولویزیف و یسانشناور رب ون یاهچیرد دعب هب نامز نآ زا

 .دش هدرشگ یسنج



 یو ريب ابی ود
۰ 

۰ 

 مس — ~~

 هود لستسن

 اسس ت اس تس ےس ن س س. ا او یس و

 ا مزیت وم چیه اب ي

 یسنج راتفر یژولویزیف

 اج نآ زا .تسا ینوگانوگ لماوع ریثات تحت .ناسنا رد یسنج راتفر

 یمامت اذل ؛ تسا صخش ود نیب راتفر یعون ناسنا یسنج راتفر هک

 رارف دوخ ریثات و ششوپ تحت ار یصخش نیب طابترا هک یلماوع

 .دهدیم رارق دوخ عاعشلا تحت زین ار وا یسنج راتفر یعون هب .دنهدیم

 یبهذم شرگن هویش .یگنهرف لماوع هب ناوتیم .لماوع نیا هلمج زا

 تیصخش و یعامتحا طیحم .یگدنز تاصتخم ,یسنج لئاسم هب صخش

 .درک هراشا ناسنا هتفرگ لکش

 هدرک دشر صخش هک یگنهرف و عامتجا رد هک رما نیا .لاثم ناونع هب

@ 



 ےس مر ها دا را هو م س تا تم تا ات ل ل س حس س“ فس

 5 مزیت رپيه اب یسنج یورهف تبوقت

 یهاگیاج هچ نز ای درم یدنمشزرا و ندوب"نز" ای "درم" هلاسم .تسا

 یناور تیوه اریز ؛ تسا رثوم دارفا یسنج و یصخش هطبار رد.دراد

 ار دوخ ندوب رسپ ای رتخد وا هک دریگیم لکش ینامز زا ناسنا یسنج

 یمهم و یساسا شقن هچنآ .درف یسنج تیوه ییافوکش رد .دنکیم گرد

 ناونع هب .تسا کدوک فارطا شرورپ طیحم و هداوناخ .دنکیم یزاب

 هب هجوت اب .تسا ریقحت دروم هشیمه نز هک یرالاس درم ۀداوناخ رد ,لاثم

 .دقاف ار نز هک دزومآیم دشاب رسپ رگا کدوک .یزاس وگلا درکیور

 هدنیآ رد یرسپ نینچ دایز لامتحا هب و دنیبب یناسنا یلاعتم یاهشزرا

 کی هک دنکیم راتفر هنوگ نامه شرسمه اب دوخ یسنج لئاسم رد زین

 ةداوناخ رد هک تسا یرتخد رگا اب :دهدیم ماجنا دوخ کولمم اب کلام

 و دوشیم گرزب درم زا یفنم روصت اب .دنکیم یگدنز یرالاس درم هب التبم

 لمع و مصاختم یدوجوم ار درم .دوخ یسنج ٌهدنیآ رد یروصت نینچ اب

 .دنکیم یقلت .دوشیم لامعا درم یوس زا هک رازآ یعون زین ار یسنج

 رثوم رایسب لماوع زا درف یسنج تاعالطا و نیدلاو هناهاگآ دروخرب

 ای طلغ یاهتشادرب .دوشیم بوسحم یفطاع تامدص زا یریگولج رد

 تا



 رد یمهس شقن دناوتیم .یعیبط یسنج تیلاعف زا صخش تسرد

 تفگ ناوتیم قارغا نودب .دشاب هتشاد یحور تامدص زا یریگشیپ

 لکش هداوناخ نورد رد .درف ره یسنج تیصخش یرادیاپ و تاب

 .دریگیم
 خیرات و ایفارغج .داژن .گنهرف بوجراچ رد هک .یراتفر هاگدید نیا

 و دروم یب .راجنها ًالماک دناوتیم طیارش رییغت اب دوشیم فیرعت یصاخ

 .دوش دادملق شزرا دض" یتح

 هداد رارق ریثات تحت ار یسنج راتفر یگنهرف تاداع نامز رورم

 ره یسنج راتفر نینچمه ءاههناسفا رد ار نآ ناوتیم هک یاهنوگ هب .تسا

 یاهتداع .یگنهرف یاههبنج .یبهذم تاداقتعا اب یگنتاگنت طابترا درف

 یهاگ دراوم نیا هک دراد رسمه شنکاو و یصخش براجت .یگداوناخ

 .دنهدیم رارف دوخ ریثات تحت زین ار یمسح لماوع

 تحت هاگچیه ,یناور .یحور لماوع زا یشان یسنج یناوتان نیاربانب

 رد ناوتیم ار لماوع نیا هدمع عقاو رد .تسین یصخش لماع کی ریثات

 رد هک درک وجتسج یلیصحت و یداصتقا .یگداوناخ .یلغش یاهراشف



 _ مزیتونپیه | اب یسنج یورین تب تیوقت

 ۱۳ت نخس اهنآ زا لصفم روط هب .باتک یدعب یاهشخب

 و لامک هچرکا .یعیبط یسنج تیلاعف زورب یارب نینچمه

 رادروخرب یلوبق لباق دح زا دیاب یلو؛ تسین یمازلا باصعا و قورع

 دح رد یلسانت یاضعا و قورع .باصعا نیب طابترا دیاب ینعی ؛دشاب

 همزال هک .دنباشوخ و بسجلد تاکبرحت ات دشاب یلوبق لباق و بوخ

 .دوش داجبا .تسا یعیبط یسنج راتفر اب لمع کی هیلوا

 !تسا یتخانش تسیز یراتفر اهنت یسنج راتفر ایآ

 طیارش هب یاهزادنا ات یسنج راتفر .دش رکذ هک هنوگ نامه

 هبنج هکلب .تسین یتسیز شزیگنا کی اهنت و دراد یگتسب کیژولویزیف

 هتفگ هب انب و دریگیم رب رد زین ار رگید صاخشا اریز ؛دراد زین یعامتجا

 ناسنا دننام رتیلاع تاناویح رد ار یعامتجا یاهیدنب هورگ هیاپ .یرایسب

 .دزاسیم مهارف

 تاداقتعا و یعامتجا یاهراشف هلیسو هب .تردق مامت اب یسنج راتفر

a» 



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیرقت

 راتفر هیحور تینهذ ثحب رد هک هنوگ نآ).دوشب زین جنر ثعاب دناوتیم

 .(تسا هدمآ

 .تسا کیژولویزیف یاهخساپ و اهنومروه زا رتارف یسنج راتفر سپ
 زا یاهدع هک تسنآ .درک نایب رما نیا یارب ناوتیم هک یمکحم لیلد

 حطس هک ینامز رد نز کی یسنج خساپ :دندقتعم ناسانش تسیز
 یرتشیب تدش زا .هناهام هرود طسو رد ینعی ؛تسالاب نژورتسا نومرره

 هقالع نیرتشیب دندقعتم اهنآ زا رگید یاهدع هک یلاح رد تسا رادروخرب

 هظحالم هکنانچ نآ .دهدیم خر یگدعاق زا دعب هلصافالب .نز کی یسنج

 لامتحا هب و تسین صخشم نادنچ یسنج لیامت رد نژورتسا شقن .دش

 هطبار کی دعتسم ار درف هک تسا یناور - یحور بسانم یگدامآ یوق

 .دزاسیم شخب تذل یسنج

 راتفر ماجنا یارب یناور - یحور یگدامآ هک تسا نیا لاوس لاح

 ؟دراد یگتسب یلماوع هچ هب یسنج

 .دنراد یصاخ تیمها ناسنا یسنج شزیگنا رد ینوریب یاهکرحم

 یتح و صاخ یرب .ندیشوپ سابل زرط ءادص .هاگن .راتفگ نوچ یلمارع



 اه تی م

 دارفا رد یسنح شزیگنا بیس دناوتیم .یسنج لئاسم نوماریپ رکفت

 دناوتیم زین هدش رکذ لماوع زا مادک ره رد لالتخا .لباقم رد .دوش

 هک ینورد یاهسرست لاثم ناونع هب .دیامن لتخم ار یسنج شزیگنا

 رد هک هنوگنامه اهنآ شرگن عون و دنراد یسنج روما هب تیسن صاخشا

 رارف ریثات تحت ار اهنآ یسنج شزیگنا - دش دهاوخ نایب "تینهذ" شخب

 .دهدیم

 زا یتسرهف دش هتساوخ نایوجشناد زا .اکیرمآ رد یقیقحت نمض
 دننک نایب "یسنج درکراک نوگانوگ یاههبنج" دروم رد ار دوخ تالکشم

 :دمآ تسدب ریز جیاتن هک

 زا سرت دننام :دندز فرح تینما مدع و سرت عاونا زا رتشیب اهنز

 سرت .دنشاب نادرم هچیزاب طقف هکنیا زا سرت .زواجت زا سرت .یگلماح

 تزع ندش رادهشدخ زا سرت .دنشابن بلاج ینامسج رظن زا هکنیا زا

 نیا هک نآ نودب درم هب دح زا شیب ندش دنمهقالع زا سرت .اهنآ سفن

 .دشاب لباقتم هقالع

 : دندوب نارگن ریز لئاسم زا رتشیب اهدرم لباقم رد

 ف



 نتفگ هب رابجا .هاوخلد عقاوم رد یسنج هطبار یرارقرب زا یناوتان -

 هتشاد فوقو یسنج بنارج همه رب هکنيا عفوت - :اهنز هب مراد تتسود"

 هطبار نایرج رد دوخ یاهزاین اي تاساسحا نایب رد یناوتان - .دنشاب

 لکشم راچد رگشاخرپ نانز اب یسنج هطبار یرارقرب رد - .یسنج

 اب یسنج هطبار یرارفرب زا - .دننیبیمن دوخ عبطم ار اهنآ اریز دنتسه

 لاعف تکرش یسنج هطبار رد نانز نیا اریز دنربیمن تذل لعفنم نانز

 .دنتسه یسنج هطبار هدنریذپ طقف و دننکیمن

 یسنج راتفر یژول ویزیف حی رشت

 ترورض یناور و یوضع تمالس .بوخ طابترا کی یرارفرب یارب

 رصتخم حیرشت هب تمسق نیا رد یوضع تمالس اب ییانشآ یارب .دراد

 .دوشیم هراشا یسنج یاضعا

 رثا لامعا دوخ هبون هب کی ره هک تسا رثوم ظوعن رد یددعتم لماوع-

 .دزاسیم رسیم ار نایرج همادا و هدرک

 با



 ۳/۳۳۳ ی 9 ر

 تلآ یناسرنوخ

 نیمات یلخاد لادندوپ" یاهمان هب نایرش ود طسوت تلآ نوخ

 ,یهاگمرش هیحان نتخاس بورشم زا دعب .یلخاد لادندوپ نایرش .دوشیم

 نایرش هس هب زین نایرش نیا .دوشیم لیدبت "تلآ کرتشم نایرشآ هب

 . یراغ و لارترویوبلوب .یتشپ :زا دنترابع هک دوشیم میسقت رگید

 و دنوشیم میسقت .رتزیر یاهباعشنا هب اههخاش نیا زا مادک ره

 .دننکیم هیذغتار تلآ زا یصاخ یاهتمسق



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیرقت

 تاتمورپ لوکیرتا

 هاربآ شیپ یجراخ خاروس

 تن



 :تسا هدش لیکشت فلتخم تمسف هس زا تلا یدیرو هکبش نینچمه

 فا تا یحطس -۱

 هکبش .دنکیم لمح ار نآ ریز یاهتفاب و تسوپ نوخ " یحطس" هکبش

 و دنکیم رارقرب طابترا یقمع .یتشپ دیرو اب تلآ رس هیحان زا "ینایم"

 .دنکیم لمح ار یجنفسا و یراغ ماسجا نوخ "یقمع" هکبش

 ۲ ریوصت

۰ 
êg 

۰ 

 ي ۴

 ل “

 لول 4 ۳ او هرم
#. 



 سس

 لکش نودب و مهرد یاهاضف تروص هب یدیئوزونیس هکبش نینچمه

 رایسب تیمها زا ظوعن رد اهدیئوزونیس شقن .دراد دوجو زین صاخ
 یبصع یاهکرحم هب ساسح ضابقنا دحاو نامتخاس نیا .تسا رادروخرب

 .دیآیم باسح هب

 رد هک یاهعقاو نیلوا .دراد درجو طابترا یدیرو و ینایرش هکبش نیب

 نامز مه شیازفا و یراغ یقورع تمواقم شهاک .دهدیم خر ظوعن

 هداد ناشن تاناویح یور رب هدش ماجنا یاهشیامزآ .تسا ینایرش نایرج

 لادندوپ نایرش نوخ نایرج .یراغ بصع کیرحت رثارد هک تسا

 .دوشیم ربارب ود (تسا هدننک هیذغت نایرش)

 کیتاپمس یبصع هکبش رثا رد .درادن دوجو ظوعن هک یداع طیارش رد

 رد .دنتسه ضابقنا لاح رد اهدیئوزونیس و اههچنایرش .فاص تالضع

 و دنکیم ادیپ شهاک یدایز نازیم هب ینایرش نوخ نایرج .لمع نیا رث
 .تسا تلآ یاهتفاب هیذغت دح رد طقف

 عاستا .ییایمیش یاههطساو ندش دازآ رثا رد .ظوعن ماگنه رد

 نیا هحیتن رد .دهدیم حر اهدینوزونیس و اههجنای رش فاص تالضع
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 س تم سا n~ ت »

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت
 سى ا و یر ی اس و یر ل تر ی یی تی

 عاستا و یدیئوزونیس یاهاضف شریذپ نازیم شيازفا اب .تلاح

 نایرج .دوشیم لماک ظوعن یتقو .میتسه یوربور ییاهتنا یاههچنایرش

 .دباییم شهاک زین نوخ

 دادسنا یدیرو نوخ نایرح ریسم رد فاص تالضع ضابقنا رثا رد

 ظوعن ماگنه رد .دوشیم یهتنم ظوعن هب تیاهن رد هک دوشیم داجیا

 .دنوشیم اههچدیرو دادسنا ببس و دنباییم عاستا اهدینوزونیس .لماک

 لماش "راکدوخ" باصعا :تسا هنوگ ود رب تلآ یریگبصع

 .(یتکرح و یسح) یمسج باصعا و کیتاپمساراپ و کیتاپمس

 رد ار یلصا شقن .دنوشیم بعشنم باصعا نیا زا یراغ باصعا

 (یتکرح و یسح) یمسج باصعا .دنتسه اراد یراغ باصعا ظوعن

 و "ونرواکوبلوب" تالضع یاهضابقنا و تلآ سح یریگبصع لوئسم

 .دنتسه ونرواکویکسیا

 .دوشیم داجیا ظوعن .یراغ باصعا و ینگل هکبش کیرحت اب
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 ۳ _ زی ونپیه اب یسنج یورین تبوقت

 ۱۱۱ظوعن فلتخم لحارم

 :دریگیم تروص هلحرم شش رد ظوعن

 هلحرم نیا رد یدیرو و ینایرش نوخ نایرج نازیم ۲ لش هلعرم (فلا

 .تسا زیجان

 نازیم) لادنروپ نوخ نایرج نازيم .هلحرم نیا رد ؛ هتفین هلعرم ( ب

 گرزب تلآ هک نآ اب دنکیم ادیپ یزراب شیازفا (تلآ هدننک هیذغت یلصا

 .دنامیم تباث یراغ ماسجا نورد راشف یلو .دوشیم

 و دوریم الاب یراغ ماسجا نورد راشف هلحرم نیا رد ؛ زیخ هلفرم ( ج

 .دباییم شیازفا تلآ مجح

 .دوریم الاب یراغ ماسجا نورد راشف مه زاب ؛ لما وعن هلعرم (  د
 لیلد هب .یراغ ماسجا نورد راشف .هلحرم نیارد ؛ تفس ظوعن هلعرم ( ھه

 نوخ نایرج و دوریم الاب مه زاب "سونرواکویکسیا تالضع ضابقنا

 نایاپ ات تقوم روط هب هتبلا) .درشیم عطف لماک روط هب هلحرم نیارد

 .(ظوعن



 تالضع ؛ یسنج تاکیرحت عطق ای لازنا زا دعب ؛ ظوعن متف هلقرم (و

 بیس رما نیا .دنوشیم ضبقنم اههچنایرش و اهدیئوزونیس رادج فاص

 .ددرگرب ظوعن زا لبق هزادنا هب ینایرش نوخ نازیم دوشیم
 یاهتمسق لماش) یزکرم یبصع هاگتسد .لماک ظوعن کی ماجنا رد

 یمادق یاههتسه و یناتسپ ماسجا .پماکوپیه .کیبمیل هاگتسد فلتخم

 یرثوم شقن زین "اهنیدنالگ اتسورپ" دننام یبصع ریغ لماوع و (سومالات
 نیا رد .ددرگیم یسنج لالتخا ببس اهنآ زا کی ره رد لالتخا هک دنراد

 .تفگ میهاوخ نحس دعب یاهلصف رد هراب

 یسنج ییافوکش

 ققحت نیدلاو اب طابترا رد و یکدوک یادتبا زا ناسنا یسنج ییافوکش
 دنکیم هبرجت ار یتینما دوخ نیدلاو فرط زا یصخش ره هک ارچ .دباییم
 رجنم وا یسنج تیوه هب هک یدنیآرف یارب تسا یزاغآ هطقن هک

 .دیاییم نیوکت یگلاس ود ات ناسنا یسنج تیوه .دوشیم

 یگلاس ود دودح نس رد کدرک یکیرحت دوخ :دن دقتعم ناسانش ناور

 بم



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 درف یسنج تیصخش هدنیآ رد هک دنکیم داجیا وا رد ار یتینما ساسحا

 دوخ یسنج تیوه هب کدوک دوشیم ثعاب و دهدیم رارف ریثات تحت ار

 تحت وا یسنج ییافوکش .دوشیم رتگرزی کدوک هچره .دشاب دنمقالع

 شوختسد دناوتیم.نآ یتیبرت یاهوگلا و هداوناخ ًاصوصخ.طیحم ءاقلا

 هک نآ ای .ددرگ یسنج یریذپلکش و رتشیب ییافرکش تهج رد رییغت
 رد یسنج یبافرکش .درش هدز سپاو یسنج لایما و دوش دودسم الماک

 و دش دهاوخ رجنم (هنانز ای هنادرم شقن) یسنج یریذپ شقن هب تیاهن
 .دوشیم لماک (جاودزا) یسنج هطبار یرارقرب اب شقن نیا

 یسنج تاکی رحت رد کیژول وی زیف یاهخساپ

 : تسا هلحرم راهچ لماش یسنج خساپ

 لیامت کی زا هک تسا یصاخ ساسحا یسنج لیم « لیامت هلعرم (فلا

 یلماوع .لیامت داجیا رد .دوشیم یشان یسنج تیلاعف ماجنا یارب ینورد

 یسنج ریوصت ندید .سامت دننام یکیزیف تاکیرحت .تالیخت نوچ

 نر او ن ارو ص اک ارش و فلات تخت یر واک گیر



E 

 یکیزیف تاکیرحت ای یسنج تالیخت داجیا رد هچنانچ .تسا یهیدب
 .دوشیم وربور لاکشا اب لیامت هلحرم داجیا .دیایب شیپ یلالتخا
 ثداح یعقاو ای و ییایور لماوع رثا رد هلحرم نیا ؛ جيوت هلعرم ( ب

 هقیفد دنچ نیب هلحرم نیا .تسا "ظوعن" و "زیخ" زورب نآ هجیتن .دوشیم
 .موادت تروص رد .هلحرم نیا رد .دبای همادا دناوت یم تعاس دنج ات

 سفنت و دباییم شيازفا بلق نابرض .دنوشیم هدشک الاب تمس هب اههضیب

 .دوشیم دنن

 ساسحا هوحن و تسا یسنج تذل جوا هلحرم نیا ؛ مساگرا هلعرم ) ج

 هب ینم عیام ندش لخاد اب روکذم هلحرم.تسا فلتخم دارفا نیب نآ

 .تاتسورپ هراب دنچ یاهضابقنا اب و دوشیم زاغآ "یتاتسورپ" یارجم
 هیناث ۳۰ ات ۲۰ نیب مساگرا هلحرم .دباییم همادا ارجم و ینم یاههسیک

 تسا ۱۵۰ زا رتشیب بلق نابرض و دشکیم لوط .

 کرت ار تلآ .دوب تلآ رد هک نوخ هلحرم نیا رد ؛ هشلرب هلعرم ( د

 رگا .ددرگیمرب یداع طیارش هب صخش و دوشیم مامت ظوعن و دنکیم
 مساگرا رگا یلو .درب دهاوخ هاتوک هلحرم نیا .دشاب هتفرگ تروص مساگرا
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 _ __ زیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 لوط زین تعاس دنچ تسا نکمم هلحرم نیا نامز .دشاب هتفرگن تروص

 هلحرم داجیا زا سپ .دوشیم یبصع درف ًالومعم تروص نیا رد هک دشکب

 کیرحت هلحرم (تعاس دنچ ات درارم یضعب رد و) هقیقد دنچ ات .مساکرا

 .ددرگیمن داحیا ظوعن نآ یط رد هک .دراد دوحو یریذپان

 یسنج تالالتخا

 اي یمسج یاهیرامیب رثا رد هلحرم راهچ رد ًالومعم یسنج تالالتخا

 هصالخ روط هب لحارم نیا هک دوشیم داجیا یناور - یمسج ای یناور

 : زا دنت رابع

 .یسنج یراگزاسان و یسنج لیم شهاک ؛لیامت هلعرم تالالتفا -|

 .درم رد ظوعن تلالتخا و نز رد یجازم درس: جیبعت هلعرم تالالتفا -۲

 .مساگرا مدع .نز رد هدش راهم مساگرا؛ مساگرا هلعرم تالالتفا -۳

 .سردوز لازنا و لازنا نودب ای درم رد هدش راهم مساگرا

 داجیا یصاخ لالتخا هلحرم نیا رد: تشگرب هلعرم تالالتفا -۴

ê دوشیمن. 

 َت



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 زا یسنج - یناور لحارم رب میشاب هتشاد یرورم تسا رتهب لاح

 ۰ یسانشناور هاگدید

 یسنج- یناور لحارم
 اب ماگمه .تسا یکتم دشر یاهلحرم ةيرظن رب یناور لیلحت هاگدید

 لاقتنا ندب رگید هیحان هب یاهیحان زا یناور یژرنا زکرمت .کدوک دشر

 یناور دشر یاههلحرم نايم زا یتبا بیترت اب ار درف دنیارف نیا .دباییم

 هک ندب زا یاهیحان زا آر شمان هلحرم ره .دنکیم تیاده ولج هب یسنج

 .دعقم ناهد .لاثم یارب) دریگیم تسا هرود نآ یط یدونشخ هیلوا عبنم

 و دنریگرد یدشر یاهنارحب رد زین هلحرم هس نیا زا مادک ره (تلآ

 زا تاضراعت(شیب ای مک) ,یرادقم ندرب نیب زا اب هلحرم ره رد کدوک
 زا ار یو اهضراعت ندرب نیب زا رد درف تیقفوم مدع .دنامیم زاب دشر

 هلحرم کی رد ندنام تباث .درادیم هاگن یتباث هلحرم کی رد یناور رظن

 هب ییوگخساپ نمض دناوتن کدوک دراد ناکما :دیآیم دیدپ لیلد ود هب

 یناور رظن زا هجیتن رد .دروآ رب ار یطیحم یاهزاین .شیوخ یاهزاین

 ت



BEETS RENNER 

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 سپ زا بوخ دح نادب کدرک هکنيا ای و دوشیم دیمو و هدرسفا

 نآ تسین بغار هک تسا هدمآ رب هلحرم نیا یاهزاین هب ییرگخساپ

 دنوشیم طوبرم هلحرم نآ هب هک ییاهراتفر هجیتن رد .دنک کرت ار هلحرم

 .دح زا شیب طارفا اي یدرسلد ور نیا زا .دیاییم همادا تسردان یلکش هب

 دشر رد میقتسم ريغ و دراد هاگن تباث یاهلحرم رد ار کدوک دناوتیم

 .دراذگب رثا یو یدعب لحارم مامت

 یناهد هلحرم

 لاثم یارب :تسا تذل زکرم ناهد .یگلاس کی دودح ات دلوت زاغآ زا

 .دنکیم هبرجت .دراد دنویپ ندیکم اب هک ار یشخبتذل یاهساسحا کدوک

 یاهعوضوم .ور نیا زا .تسا یکتم ردام هب تدشب کدوک هلحرم نیا یط

 زین ندروخ و ردام هب یاکتا هکلب ؛تسین یناهد تذل اهنت هلحرم نیا
 هرود ود هب ناوتیم ار یناهد هلحرم :دندقتعم ماهاریا و دیورف :تسه

 یناهد ةلحرم .درک میسقت "هنارگشاخرپ یناهد" و "لعفنم یناهدآ

 یناهد ةلحرم اما ؛دراد دنویپ یدونشخ و ندیکم تذل اب لعفنم



 بم مس مزیت دو ی نیما یادم تنی

 تسا نیا هجیتن .تسا نراقم ندروآ رد نادند اب ؛الومعم هک "هنارگشاخرپ

 هک ینامز .تسین سرتسد رد هشيمه ردام ۀنیس دباییمرد کدوک هک

 رد .نتفرگ زاگ ینعی .یرگشاخرپ اب کدوک .دوشیمن لصاح یدونشخ
 شیپ مکح دناوتیم ناهد ةرفح لمع هویش ود نیا .دیآیم رب نآ بلط

 .دشاب دعب یراتفر یاههنومن

 نازیم هب تسا نکمم .دعلبیم ار زیچ همه و دروخیم لگ هک یلفط
 یناهد ای کرتشم ةلحرم رد هک دشاب هتشاد یسنج یژرنا یریگمشچ

 ةزیرغ هک تسا نیا .هلحرم نیا رگید لکش .تسا هدش تباث لعفنم

 صخش و (دبای رییغت یرگید زیچ هب ای) دهدب ناکم رییغت دناوت یم یناهد
 .دریب تذل .تاعالطا ندروآ تسد هب اي یزیچ کلمت زا دناوتیم

 لادج و ثحب دناوتیم (نتفرگ زاگ) هنارگشاخرپ - یناهد ناکم رییغت

 یدایز ریداقم یناهد ةلحرم رد هک یکدوک ؛ دنک دیلوت دنخشین و هنعط ای

 ینعی .هلحرم نیا یاهیگژیو دراد ناکما .دراد هدش هریخذ یژرنا
 دراد ناکما .لاثم یارب .دهد همادا ار هلاسم لح و یدرف نایم یاهکبس

 ضراعت .دنک ادیپ ار یلصا شقن نارگید هب ءاکتا .کدوک نیا راتفر رد

a 
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تسا کدوک نتفرگ ریش زا هلاسم ءاکتا و یناهد ةرود یتایح و ییاهن
 رگا .

 هلحرم نیا رد یسنج یژرنا یدایز رادقم الامتحا .دشاب لکشم راک نیا

 .تسا هدنام تیا

 یدعقم كلحرم

 رییغت دعقم" ةيحان هب ءاضرا لحم .تایح موس و مود یاهلاس یط

 راک و تسا هرود نیا کیرحت مهم لماع .عوفدم عفد و یرادهگن .دباییم

 زا هدافتسا یارب کدوک تیبرت .نآ یاهضراعت ندرب نیب زا یارب هدمع

 - یعفد هب ار هرود نیا ناوتیم هک تسا دقتعم ماهاربا .تسا تلاوت

 :درک میسقت یدعقم یرادهگن" و "یدعقم

 یرادهگن اهنآ نیرتمهم هک دراد دوجو عوضوم نیدنچ ,یدعقم ۀلحرم رد

 عفد ,لاثم یارب) یدعب یاهراتفر و اهشرگن ور نیا زا .تسا ندرک اهر و

 دشر هرود نیا لالخ رد (ردام هب کدوک تبحم ةيده ناونع هب عوفدم

 ینعی .رن سنج هب طوبرم ملسم یسنج یاهشقن صیخشت .دننکیم

 هرود نیا یط رد زین هدنربذپ - لعفنم ینعی .هدام سنج و عفاد-لاعف

Gp 



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ًاتبسن ردام و ردپ یاهاضاقت رگا یناور لیلحت ةيرظن قبط .دوشیم زاغآ

 رگا .تسا هدش هدراذگ نتشیوخ لرتنک یاههیاپ .دوش هدروآرب ناسآ

 هیلخت اب ,لاثم یارب ار نآ ناکدوک .دوش هدهاشم رما نیا رد لکشم

 .دننکیم یفالت .دنک یضار ار اهنآ هک یناکم و نامز رد عوفدم یدمعت

 زین یلاسگرزب نارود هب تسا نکمم تموصخ و ییوج هزیتس نیا

 .دریگیم دوخ هب قایتشا و یرس دوخ لکش نارود نیا رد هک ؛دوش لقتنم

 و دهد ناشن یشنکاو ندرکن عوفدم اب کدوک دراد ناکما .رگید یوس زا

 .دنک هدامآ یدعب رازآ و تیذا و یرسدوخ یاربار هنیمز هلیسو نیدب

 یتلآ ةلحرم

 یاهمادنا یسراو و یواکجنک ءانمتسا رد هک هنوگ نامه .هلحرم نیا رد

 .تسا "یلسانت تلآ" تذل نوناک .مینيبیم لاس و نس مک ناکدوک یسنج

 ردپ کلمت و.رسپ بناج زا ردام کلمت لیامت ,هلحرم نیا ۀدمع ضراعت

 نیا .تسا هارمه فلاخم سنج یفالت زا سرت اب هک تسا رتخد بناح زا

 هئاسفا زا نآ مان .دوشیم هدیمان پیدا هدقعآ اهرسپ دروم رد .ضراعت

 تم



 مزین ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 شردام اب و تشک ار شردپ هک تسا هدش هتفرگ "سبت" هاشداپ ینانوی

 .دنتسه وا ردام و ردپ اهنآ هک تسنادیمن پیدا هک اج نآ زا .درک جاودزا

 نیمه هب .تخیرگ نآ زا ناوتیمن هک یتشونرس یارب دش یلبمس راک نیا

 دنزب رانک ار شبیقر و ردپ دهاوخیم هک ار یرسپ ةتساوخ .دیورف بیترت

 یارب .دنادیم دشر ریذپانزیرگ دنیآرف زا یشخب .دوش کلام ار شردام و

 ردام کلمت ینعی .شیوخ میقتسم ةتساوخ رسپ ضراعت نیا ندرب نیب زا

 رسپ هک دنیارف نیا .دربیم دوخ ردپ بلاق رد ار دوخ و دهنیم رانک ار

 ارف لیکشت یاههیاپ .دنکیم ینکف نورد ار ردپ یاهشزرا و تافص

 .تسا رن سنج تیوه نینچمه و دوخ

 هک ینامز .تسا فورعم "ارتکلا ؛دقع" هب ,نارتخد یارب هباشم دنور

 نآ هب تبسن .دنیبیم ار رن سنج گرزب یلسانت تلآ لاسدرخ رتخد

 .دنکیم شنزرس نآ نتشادن یارب ار دوخ ردام و دزرویم تداسح

 نداد تسد زا یارب یو هک دوشیم بجوم .ردام زا رتخد مشخ و راجزنا

 نتفر نیب زا یناور لیلحت ةيرظن قبط .دشاب هتشاد همهاو ردام تبحم

 رتخد و دربیم نیب زا ار هنیرن تلآ نتشاد یوزرآ ."ارتکلا دفع" یعیبط

a 
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 مزیت ونپیه اب یسنح یو رین تی ومت

 هدام سنج ۀدنریذپ و یلاعفنا شقن ور نیا زا ؛دنیبیم ردام .اننامه ار دوخ

 ینیزگیاج هک .دشاب هتشاد دنزرف دوخ دوشیم دنمقالع و دریدبیم ار

 .هنی رن تلا یارب تسا

 دشر و یسنج شقن رد ارتکلا و پیدا یاههدقع نتفر نیب زا

 اههنیمز نیا زا مادک ره رد هک یتالکشم .دراد رایسب تیمها تایقالخا

 .ددرگیم زاب .تسا هدرک دشر نارود نیا یط هک ییاهوگلا هب .دنک زورب

 کدوک هک دشاب دیدش یدح هب ندش هتخا زا سرت تسا نکمم .لاثم یارب

 نتشاد و ءانمتسا زا هکلب .دراذگب رانک ردام هب ار شا یسنج لیامت اهنت هن

 ردام راتفر اب هک .یلاعفنا راتفر زرط نیا .دزیهرپب زین یدرم لاعف شقن

 واو دناشوپب ار ردپ زا رفنت و دايز سرت دراد ناکما نینجمه .دراد هباشت

 لاثم .دنک نمشد .دنراد رارق ییالاب تیعقوم رد هک یبامدرم مامت اب ار

 داجیا .دراد دوجو پیدا ةدقع .نتفر نیب زا تالکشم دروم رد هک یرگید

 و یوق یردام زا دراد ناکما ؛تسا یفنم پیدا ؛دقع" حالطصا هب

 دوخ تالیامت هک دبا دوجو هب یرسپ .مارآ و فیعض یردپ و رکشاخرب

 لباقم رد و دنیبب دننامه یو اب ار دوخ و دنک بوکرس ردام هب تبسن ار

a» 



 _.._مزیتونییه اب يسنج یورین تیوقت

 نینچ هک تسا نینچ ضرف .دنک ادیپ یلاعفنا یریثات ردپ هب تبسن

 .دوشیم رحنم یزاب سنجمه هب ییوگلا

 یلسانت و نومک لحارم

 ةلحرم هب کدوک .یتلآ ةلحرم یاهضراعت نتفر نیب زا لابند هب

 .دیآ یمرب هلحرم نیا مان زا هک هنوگ نامه .دراذگیم اپ یناهن یاهشنکاو

 یرگشاخرپ و یسنج یاههزیگنا و تسا هارمه یبسن یتابث اب هرود نیا

 یناج اههزیگنا نیا .غولب ةلحرم زاغآ اب اما .تسا هتفرگ مارآ کدرک

 .هرود نیا رد .دنوشیم یلسانت هلحرم دراو ناناوجون و دریگیم هرابود

 ةيقب یارب یلسانت ةلحرم .دوشیم لصاح فلاخم سنج اب شزیمآ زا تذل

 یاهلالتخا کدوک یارب .ینایاپ هلحرم رد نیا .دباییم همادا زین درف رمع

 یاههیاپ تخاس هک تسا دقتعم دیورف اریز :دراد یرتمک تیمها یراتفر

 .دریگیم لکش "یتلآ ةلحرم" نایاپ ات تیصخش

 ود زا یکی زا ناکدوک یناور یاهلالتخا .دیورف کیسالک ةيرظن قبط

 یاهضراعت ندرب نیب زا رد اي کدوک :دریگیم همشجرس یلصا عبنم



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 هک نیا ای .دوشیم وربور لکشم اب صوصخب هلحرم کی رد یناور یسنج

 .تروص ود ره رد .دوش تیبثت هیلوا دشر زا هلحرم کی رد دراد ناعما

 ۳ .باتک همادا رد هک .تسا 3 بارطضا راتفر لالتخا داحبا یلصا روحم

 .درک میهارخ یسررب ار نآ یرتشیب لیصفت



 __زیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 موس لستسن

 یسنج یناوتان لماع یمسج یاهی رامیب

 ظوعن داجبا رد لالتخا ببس دناوتیم یددعتم یمسج یاهیرامیب

 ای قورع ,یزکرم باصعا متسیس .یبصع لماوع زا یکی رب و دندرگ

 نیا رد .دنراذگب ریثات (یلخاد ددغ یاهنومرره حشرت) نیرکودنآ

 .اهیرامیب نیا زا یضعب هب میراد یرصتخم هراشا .تمسف

 دیت وراپ هدغ مروت .نآ ینیلاب رهاظت هک تسا یسوریو یرامیب :نویروا -

 کی تروص هب یناتحت کف هیواز تلاح نیا رد هک .تسا (یشوگانب)

 هدغ مروت هارمه هب زین بت تسا نکمم .دوشیم رپ هفرط ود ای هفرط

 .هف رط ود مروت تلاح رد قلطم تحارتسا .دشاب هتشاد دوجو یشوگ انب

 ت
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 .دیامن یریگولج ظوعن لالتخا داجیا زا دناوتیم

 طسوت قورع .یرامیب نیا رد :نییارش بلصت یرامیب ای زورللساورتآ -

 لالتخا هب رجنم دناوتیم ءاهنآ لماک ای یبسن دادسنا و هدش دودسم هتخل

 .ددرگ هطوبرم وضع یناسرنوخ

 گخرس نیرتگرزب) ترونآ رد یداشک داجیا هک :تروثآ مسیرونآ -

 .تسا (ندب

 هیحان سح لالتخا ببس لارومفویلیا نییارش بلصت :شیرل مررنس -

 هک دوشیم یسنج ییاناوت مدع و یلسانت هیحان و یناتحت مادنا یلخاد

 تسا روبجم رامیب تلاح نیا رد دوشیم هتفک "شیرل موردنس" اعومجم

 .دنک تکرح هرابود و دتسیاب .مدق دنچ زا سپ

 دناوت یمن فلتخم یاهی رامیب رثا رد بلق هک تسا یتلاح :یبلق ییاس ران -

 .دهد ماجنا یبوخ هب ار قورع لخاد هب نوخ ندرک پمپ هفیظو

 لامعا ماجنا زا هیلک .فلتخم یاهیرامیب رثا رد :هیلک نمزم ییاسران -
 .دنامیم زاب دوخ کیژولویزبث

 اهنآ رد نوخ ندش عمج ببس یروضیب یاهدیرو عاستا:لسولیرا: 2

 . دوشیم
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 .اههضیب فارطا رد عیام ندش عمج :لسورریه -

 .نآ ندش کچوک و دبک ییاسران :زوریس -

 .ینای رش یاهزاک لدابت رد لااتخا :یسفنن راس مان -

 یاهموزومورک رد لالتخا ببس هک یکیتنژ یرامیب :متلف ںیالکم وررنس -

 .تسا یسنج

 .یلسانت تلآ ینامتفاس و یقورع یرازررام یاهبراجنهان -

 اهنیماتیو روبمگ و هیزغت هوس -

 زا یشان یفورع تالالتخا و نوخ دنق شیازفا :هنق یرامیب اي تبایر -

 . ظوعن لالتخا بیس یرامیب نیا

 .یناشیپ .هناچ دننام ندب ییاهتنا یاهتمسق ندش گرزب :یلاامورکآ -

 .دهدیم خر زیفوپیه هدغ رد لالتخا رثا رد هک ناتشکنا و همتمح

 .یویلک قوف .هدغ رد لالتخا :نویسرآ ی رامین -

 .زیفوپیه هدغ رد روموت یعون :بوفومو رک ونرآ -

 شزرل نوچ یمنالع اب هک دیئو ریت هدغ یراکرپ ؛یریثوریت رميه -

 (دیدش دراوم رد)اهمشچ یگدز نوریب و یبصع یربذپ کیرحت .ناتشکنا

 .دهدیم ناشن ار دوخ
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 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیرقن

 .یزکرم باصعا متسیس رد لالتخا ؛لپیتلومزورللسا -
 .یزکرم باصعا متسیس رد لالتخا :سروسنارت تیلیم -

 .یزکرم باصعا متسیس رد لالتخانوسینگراب یرامیب -

 .یزکرم باصعا متسیس رد لالتخا :لارویمات بول عرص -

 .یعافن بانط یاهبرض یاهبرامیپ -

 .یزگره باصعا هلسلس یاهروهوت -

 تباید نوچمه یفلتخم یاهیرامیب رثا رد ًالومعم هک :یطیهم یتابورون -

 .دوشیم داحبا

 .دوشيم ثداح سیلفس یرامیب رثا رد :سیلامرور سبات -

 .روآ رایتعا یاهورلر ریاس و لللا -

 .یتابن تافآ رض "ومس و پرس اب تیمومسم -

 .یزگرم باصعا متسیس و نگل هیها یعارج لامعا -

 .(ییارتویرار) هعشا اب ناهرر -

 .نلک یلتسلُش -

 .(نرب هرننگن اوتان ای یمسج ریرش یاهبرامیب -

 و



 ب۰ ا

 هر اساس لستسا

 ؟تسیچ مزیقونپیه

 ینعم هب و هدش هتفرگ باوخ" ینعم هب ٥۰15)۲1 هملک زا مزیت ونپیه

 درف رهاظ هک دوشیم یشان اج نآ زا حالطصا نیا تسا "هراوباوخ"

 .حالطصا نیا عقاو رد هتفر باوخ هک تسا یدرف هب هیبش.هدش مزیت ونپیه

 یراگزاس .درذگیم مزیت ونپیه نایرح رد ًاعقاو هجنآ اب یدایز دودح ات

 رادیب دش دهاوخ رکذ هک هنوگ نآ. کیژولویزیف رظن زا زغم اریز .درادن

 .تسا

 کی زا رکف کی ءاقلا ناوتیم ار مزیتونپیه .رتعماج یانعم رد

 صخش .رسا نیا نایرج رد هک دومن یقلت رگید صخش هب صخش

 س



 ۳۳ ۱ ج هنااا ن١ هه تس م ےس دس ج

 مزیت ونپیه صخش یرکف یاقلا ذوفن تحت یبسن روط هب هدش مزیت ونپیه

 رد .دوش ثداح دناوتیم زین یرایشوه رد تلاح نیا .دریگیم رارق هدننک

 زکرمتم ناترکف و هدوب نویزیولت یاشامت لوغشم امش هک ینامز عقاو

 دیوشیم لفاغ دوخ .رگید راکفا زا هک یاهنوگ هب تسا یصاخ عوضوم

 یمایپ ءاقلا تحت عقاو رد و دیتسه نوبزیولت ةدش مزیتونپیه و نوتفم

 .تسا هدیسر امش هب نویزیولت طسوت هک دیاهدش عقاو

 امش هجوت بلاج و باذج نانخس اب یصخش هک تسا هدش اهراب ًامتح

 ءاقلا تحت امش .زین تلاح نیا رد .تسا هدومن یلمع ماجنا هب باجم ار

 .دناهدش عقاو لباقم صخش

 ریثات امش رد زین توص کی ای یئش کی هک دتفایم قافتا یهاگ

 هک ینامز .دیشاب هدرک تقد رکا ًالثم :دنکیم لامعا ار یجراخ ییاقلا

 .دینک شوک "زاج" دننام یدنت راون رگا .دیتسه یکدننار لوغشم

 هدافتسا یمیالم یقیسوم زا هک دینکیم یکدننار ینامز زا رتدنت هاگ آدوخان

 .دیب امنیم

 اب دوخ کدوک ندیناباوخ ماگنه هک ییالال ییاقلا ریثات اب زین ناردام
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 مزیتونییه اب يسنج یورین تیوقت

 یلش هب ار کدوک عقاو رد .دننکیم ادا ار نآ میالم و تخاونکی یگنهآ

 .دنربیم ورف بارخ سپس و تالضع

 طیحم ءاقلا تحت ًامومع ناسنا.دینیبیم هک هنوگ نامه .نیاربانب

 رد تعیبط یاهگنر ءاقلا .لاثم ناونع هب .تسا دوخ فارطا یکیزیف

 رب امش رد یت وافتم یحور و یناور ریثات .دینکیم هاگن لگنج هب هک ینامز

 .دینکیم هاگن ریوک هب هک یتقو ات دزیگنایم

 متسیس رد صخش کی نداد رارف عقاو رد مزیتونپیه .بیترت نیا هب

 نآ نایرج رد و دوشیم تیاده رگید صخش طسوت هک تسا ییاقلا

 .ددرگیم ءاقلا هدش مزینونپیه صخش هب یاهدش تیاده تاروصت

 هب (ءاقلا متسیس کی ناونع هب مزیتونپیه فیرعت اب) مزیتونپیه ۀقباس

 رشب تقلخ یادتبا زا تفگ ناوتیم یتح و ددرگ یمرب هتشذگ یاهنرق

 هدش فشک اهراغ رد یربوصت یتح .تسا هدوب تعیبط ءاقلا تحت ناسنا

 .تسا هدرکیم هدافتسا مزیتونپیه زا رجح رصع ناسنا دهدیم ناشن هک

 هتفرگیم هرهب مزیتونپیه زا زیننوعرف صوصخم کشزپ ههونیس یتح

 .دوشیم زاغآ رمسم ناوتنآ رتکد یگدنز اب .نیون مزیت ونپیه خیرات .تسا

 لا



 ا ي يو وفا

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقن

 یسیطانغم یژرنا یاراد .ناسنا ًاصوصخ و هدنز تادوجوم :دوب دقتعم وا

 نارامیب هجلاعم ءاشنم دناوت یم و دوشیم عطاس اهنآ ندب زا هک دنتسه
 ادتبا :هک دادیم ماجنا هنوگ نیا ار دوخ هبرجت رمسم رتکد .ددرگ

 یاهتسد ات تساوخیم نارامیب زا و دومنیم یسیطانفم ار یاهچضوح

 یاج هب هدش یسیطانفم یاهلیم زا سپس .دنهد رارف نآ رد ار دوخ
 هک تشاد رواب و تشاذگ رانک زین ار هلیم مکمک و درکیم هدافتسا هچضوح

 هب اهنآ لاقتنا اب ناوتیم و دنراد یسیطانغم یورین زین شدوخ یاهتسد

 .دومن هجلاعم ار اهنآ .نارامیب

 شدرگاش وا زا سپ .دش هدناوخ "مسیرمسم مان هب اهدعب تلاح نیا

 رتکد ,یدالیم ۱۸۴۱ لاس رد .درک لابند ار شراک "یپوپدنامرآ یکیرام"

 یارب " باوخ" ینعم هب "زونپیه" ینانوی تغل زا ار مزیتونپیه هژاو دیرب
 هدافتسا مه یظفل نیقلت زا لیدمسا رتکد سپس .درک باختنا تلاح نیا

 گرزب و کچوک یحارج لمع ماجنا یارب .نآ درد دض تردق زا و درک

 تیصخش ود نیب لادج" هیرظن زریام رتکد نآ زا سپ .دومن هدافتسا
 ناور زا یخرب طسوت اهدعب هیرظن نیا .درک حرطم ار "ناسنا ینورد

 و



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 تروص هب .زمیج مایلیو نوچمه ییاکیرمآ ناسانش ناور و ناکشزپ

 .تشاذگ ملع هصرع هب اپ "هاگآ ناردام ریمض" هیرظن و دش فیرعت یرتهب

 یارب مهدزون نرف رد مزیتونپیه زا .یوسنارف سانش بصع .وکراش

 وا اب یتدم و تفر وکراش دزن دیورف .اهدعب .درک هدافتسا یرتسیه نامرد

 .تشاذگ رانک ار مزیت ونپیه اهدعب هک هچ رگا .درک راک

 نامرد تهج رد یمزیتونپیه نونف زا نایناماس دهع زا زین ناریا رد

 زا دوخ یاهنامرد زا یضعب رد زین انیس نبا .تسا هدشیم هدافتسا

 تسا یزورمآ مزیتونپیه رد مهم یاهرازیا زا یکی هک یظفل یاهنیقلت

 .تسا هدرکیم هدافتسا

 ناسنا ریمض
 و راتفر دندقتعم و دنتسه لئاق ریمض ود ناسنا یارب ناسانش ناور

 ریمض ود نیا یاهتفایرد رثا رد هراومه .ناسنا ۀتفای لکش تیصخش

 ریمض و هاگآدوخ ریمض :زا دنترابع ریمض ود نیا .دباییم نامزاس

 .هاگآدوخان



 هاگ آ دوخان ریمض

 یاههام نيح رد دلوت زا لبق یتح یلوف هب و) دازون دلوت یادتبا زا

 رب هک) هناگجنپ ساوح قیرط زا یسح تفایرد هنوگ ره (یکلماح رخآ

 هناگجنپ ساوح زا ات دنچ ای کی تسا نکمم ندب یژولویزیف ساسا

 ریثات ناسنا هاگآدوخان ریمض رد یعون هب (دننک تیلاعف هب عورش رتدوز

 نوریب لزنم زا ناهاگحبص امش هک ینامز .لاثم ناونع هب دراذگیم

 .دینکیم سح .دیشکیم وب .دیرنشیم .دینیبیم هک هچنآ مامت .دیئآیم

 رد و دوشیم تبث امش "هاگآدوخان ریمض" رد همه و همه .دینکیم سمل

 ومن و هدمآ روهظ هب هاگآدوخانریمض زا امش ینهذ تارطاخ موزل عقاوم

 لیلد هب .۴ دوشیم ۲×۲ .دییوگب یتحار هب دیناوت یم امش رگا الثم .دباییم

 و هدش تبث امش هاگآدوخان رد هک تسامش یرصب و یعمس یسح تفایرد

 .تسا هداد نامزاس ار نآ مه یریگدای دنیارف

 هکت کی سمل اب دیرداق یتحار هب نونکا مه امش رگا :رگید یلاثم رد

 یسح یاهتفایرد لیلد هب .دینک نایب ار نآ سنج .هتسب نامشچ اب بوج

 و ییانیب یسح هبرجت کی ناونع هب هتشذگ رد هک تسامش هاگآدوخ ریمض
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 زیتونیه اب یسنج یورین تیوقت

 .دیاهتف رگ ارف ار نآ سمل

 تحت ناسا یناور و کیژولوبزیف یاهسح و یدارا ریغ لامعا همه

 دننامه .هاگآدوخانریمض تفگ ناوتب دیاش .تسا وا هاگآدوخ ریمض ریثات

 ساوح قیرط زا هک ار یریوصت ره هک تسا یساکع ملیف ساسح هحفص

 .دنکیم تبث و تفایرد .دسریم نآ هب فلتخم

 زا ریذپریثات زین ناسنا یصخش یاهراتفر هک تسا رکذ نایاش

 زا عقاو رد .تسا یعامتجا طیحم رد وا هناهاگ ادوخان یاهتفایرد

 سرادم .هداوناخ طیحم رد دلوت یادتبا زا هک تسا یتاکاردا نارابمب

 هتفاي لکش ...و یعمج طابترا و یهورگ یاههناسر .هعماج .یشزومآ

 .تسا

 رد .دراد ساره لوپمآ قیرزت زا هک یلاسگرزب درف .لاثم ناونع هب

 لوپمآ ندوب کاندرد زا یکاح هک یررکم تائاقلا تحت تیلوفط نارود

 ار وا .شندرک تکاس یارب هشیمه یکدوک رد .تسا هتشاد رارق .هدوب

 شهاگ ادوخان ریمض رد هجیتن رد و دناهدرکیم لوپمآ قیرزت هب دیدهت

 .دناهتشاک ار لوپمآ زا سرت مخت

 تم



 ات مت نم اوت رم بدر ریز شمس تی شا

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 یدرد وا اریز ؛دنک نامیاز دهاوخیم هک یمناخ لاح تسا هنوگ نیمه

 کیرحت ات دوشیم یشان شدوخ تاروصت زا رتشیب هک دنکیم هبرجتار

 و تسا کاندرد نامیاز هدینش هشيمه وا هک ارچ .ینامیاز هیحان تالضع

 ار نامیاز دنیارف ات تسا هدرک هدامآ ار وا شهاگآدوخان ریمض اهلاس

 .دنک هبرجت کاندرد یدنیارف ناونعب

 هاگآ دوخ ریمض

 تحت .دهد ماجنا دناوتیم شدوخ هدارا هب ناسنا هک یلامعا مامت

 .تسا "هاگآدوخ ریمض" طلست

 ار یلمع و دباوخب .دنیشنب .دزیخرب دناوت یم شدوخ تساوخ هب ًالثم

 .دهدن ای دهدب ماجنا

 لمع مه اب کیدزن طابترا رد هشيمه .هاگآدوخان و هاگآدوخ ریمض ود

 ًالثم .تسا هفرط ود ریثات نیا و دنریذپیم ریثات رگیدکی زا و دننکیم

 (شهاگدوخانریمض یاهتفایرد ساسا رب) کسوس زا هک یمناخ

هاگآدوخ رد هک .ررکم یاهنامرد راتفر اب دناوتیم :دس رد یم
 تروص 

 تب
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 مزینونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 .دربب نیب زا ار شسرت .دریگیم

 رثا رب راتفر .ینعی .تسا مکاح یریگدای دنیارفرب "ریثات نوناقآ"

 راتفر هدنیآرد .دشاب شخب تیاضر هجیتن رگا .دریگیم لکش شجیاتن

 فیعض راتفر .دشابن شخب شمارآ هجیتن رگا و دش دهاوخ تیوقت

 .دوشیم

 رد .نارود نآ رد ناسنا هاگآدوخان ریمض و یکدوک نارود تیمها

 .دیورف رظن زا هک دباییم تیمها ردقنآ وا تیصخش یریگلکش

 وا .دريگیم لکش رمع لوا لاس ۵-۶ لالخ رد اساسا درف تیصخش

 و تالکشم زا یشان نالاسگرزب و ناکدوک یناور تالکشم دیوگیم

 .دناهدرک هبرجت یگدنز لوا لاس دنج لالخ رد هک تسا یلئاسم

 ؛داهن :دنکیم میسقت تخاس ای تمسف هس هبار یناور هاگتسد دیورف

 .دوخارف و دوخ

 حیضوت ار ناور درکلمع ماظن زا یتمسق ."اهتخاس" نیا زا مادک ره

 یژرنا مامت عبنم و تخاس نیلوا و دراد دوجو دلوت ماگنه "داهن" :دهدیم

 یزیرغ یاههزیگنا مامت یارب و دنکیم لمع هاگآدوخا ًالماک .تسا یناور
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 هب یدونشخ نیا رگا .(تذل لصا) تسا طورشمان یدونشخ یپ رد

 ات دریگیم راک هب ار رکف هیلوا دنیآرف" .دوشن لصاح میقتسم تروص

 .دروآ تسد هب یفایلایخ قیرط زا دهاوخیم هک ار هچنآ

 دنریگیم همشچرس داهن زا زین دوخارف و "دوخ" یناور یاهتخاس

 و دنکیم لمع هناهاگآ اساسا "دوخ" .دننک هیهت نآ زا ار دوخ یژرنا دیاب و

 .تسا جراخ ناهج و یزیرغ یاهزیگنا نیب یرگ هطساو شا یلصا راک

 ات دریگیم راک هب ار شایریگمیمصت و تخانش هوق .غلاب ۀدیسر "دوخ

 "دوخ" هک دراذگیم نادیم هب اپ ینامز دوخارف" .دیامزایب ار تیعقاو

 .دشاب زجاع اهضراعت همه هرادا زا سران

 تالضعم زا یرایسب هک تسا صخشم ًالماک .دش هداد هک یتاخیضوت اب

 رد .هاگآدوخان یسح یاهتفایرد زا یشان یلاسگرزب رد ناسنا یناور

 .تسا یلاسگرزب ای و تیلوفط نارود

 هک تسا صخشم ًالماک .دش هداد ناسنا ریمض ٌهرابرد هک یتاخیضوت اب

 هوحن رد هشير .یلاسگرزب رد ناسنا یسنج یناور تالکشم زا یرایسب

 .دراد یکدوک رد وا یسنج یناور تاکاردا یریگلکش



 ۱ تر شر تیز ی

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ردام و ردپ هک دناهتشاد دیک ات زین ینید ناگرزب لیلد نیمه هب دیاش

 سفنت یادص یتح و دنهدن ماجنا کدوک ربارب رد ار دوخ یسنج لئاسم

 فلتخم یناور تاضراعت زورب ثعاب اریز ؛دونشن کدوک ار اهنآ یناوهش

 . دوشیم کدوک رد

 ریمض و دنکیم بوکرس تقوم روط هب ار امش هاگآ ریمض .مزیتونپیه

 وسکی امش یهاگآ .مزیت ونپیه یط رد .دزاسیم کیرحت ار ناتهاگ ادوخان

 اقلا هدننک مزیت ونپیه هک هجنآ زا درشیم یصاخ روحم هجوتم و هدش

 فیعضت تقوم و یباختنا روطب امش هناگجنپ ساوح نینچمه .دنکیم

 یتقوم هتبلا هک ددرگ فیعضت امش سح دنچ ای کی تسا نکمم .دنوشیم
 .ددرگیم رب یعیبط ًالماک تیعضو هب مزیتونپیه نایاپ زا سپ و تسا

 مزیتونپیه رد هک تسا ییاهدنیارف زا رگید یکی «هجوت تیدودحم»

 هتبلا هک دوشیم دودحم یصاخ عوضوم هب امش هجوت نآ یط و دهدیم خر

 .تسا یبسن روط هب رما نیا

 یرایسب یاهتوافت مزیتونپیه ندرک هبرجت ةوحن .فلتخم دارفا نایم
 ؛دننکیم تالضع رد یتخرک ساسحا هک دارفا یضعب هک یاهنوگ هب ؛دراد



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ورف قیمع باوخ هب یضعب و ؛ دنراد یگدولآ باوخ ساسحا رگید یضعب

 هب یبسن فارشا اب .درذگیم ناشفارطا رد ار هچنآ مامت یهورگ ؛دن وریم

 .دنوشیم غراف دوخ نوماریپ یاضف زا لماک روط هب یضعب و ؛دنراد رطاخ

 مزیتونپیسه نازيم هب دنوشیم طوبرم یدایز دودح ات اهتوافت نیا

 دنکیم نایب یرگید هیرظن .لعاف فرط زا نیقلت نایب هوحن و درف یریذپ

 شیازفا ببس هک تسا نورد هب رکف نداد عاجرا زا یتلاح مزیت ونپیه هک

 .(۱۹۷۲ .ردناسکلا) .دوشیم ینهذ یزاس ریوصت

 دنچ و ایوپ یصخش نیب طابترا کی ار مزیتونپیه یرگید هیرظن

 لیکشت ار نآ زا یاهدمع نکر لیخت و یزاس ریوصت هک دنادیم یحطس

 (۱۹۴۹ ناک) .دهدیم

 هظفاح و کاردا .مزیتونپیه دنیآرف یط تسا دقتعم .(۱۹۷۲) نروا

 ضوع دناوت یم هدننک مزیتونپیه تایقلت تحت یئزج ای لماک روط هب درف

 .دوش

 و دنادیم یتکرح - یرکف ةدیدپ کی ار مزیتونپیه یرگید هیرظن

 نامه ؛ دوشیم تکرح کی ببس رکف کی مزیت ونپیه یط رد تسا دقتعم



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 رد ار قازب تکرح .دینکیم رکف هزم شرت یاهویم هب امش یتقو هک هنوگ

 .دینکیم ساسحا ناتناهد

 مزیتونپیه صخش رد یکیژلویزیف یاهدنیآرف .مزیتونپیه نامز رد

 هب مزیتونپیه مامتا زا سپ تارییغت نیا هتبلا هک دوشیم داجیاا هدش

 .دیامنیم تشگزاب یعیبط تیعضو

 زا ییاهتمسف مزیتونپیه یط تسا دقتعم .یسور دنمشناد .فلواپ

 .بلق نابرض دادعت رد صخش تارییغت .دوشیم راهم یباختنا روط هب زغم

 ناهد ترارح هجرد یطیحم قورع تارییغت و سفنت نازیم و نوخ راشف

 .دنوشیم داجیا مزیتونپیه یط رد هک یتارییغت هلمج زا .ندب طاقن ریاس و

 .دنهدیمن ناشن یرییغت چیه ییاهنت هب رفسف و میسلک .نوخ دنق نازیم

 باوخ رد هک یسک و تسا رادیب هک یسک نیب ندب زاس تخوس

 رد ندب زا یصاخ یحاون سح .درادن یاهدمع توافت .تسا مزیتونپیه

 هب هتبلا.دورب نیب زا ًالماک یتح ای هدش فیعض دناوتیم مزیت ونپیه نایرج

 هدافتسا یکشزپنادند و یحارج لامعا رد هدیدپ نیا زا مک تقوم روط

 . دوشیم
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 ______ مزیقونپیه اب ی ج یورین تیوقت

 باوخ هب هک ار یدرف رهاظ دوشیم مزیتونپیه یصحش هک دنچ ره

 هدرک رییغت وا یرایشه تاجرد و تسین باوخ نکیل و دراد تسا هتفر

 :اگیتننا

 مزینونپیه لحارم

 و دنکیم روبع یلحارم زا مزیتونپیه هسلج لوط رد یمزیت ونپیه درف کی

 یاهیدنب میسقت رد لحارم نیا .دوشیم هفاضا نآ قمع هب هظحل ره
 هس نآ یارب بتاکم یضعب .دنوشیم میسقت یددعتم تاحرد هب توافتم

 رایسب یدنب میسقت هک دنتسه لناق ار قیمع و طسوتم .کبس ةلحرم

 رظن رد نآ یارب هلحرم هن و هس نیب بتاکم ریاس .تسا یاهداس

 هتفرگ رظن رد مزیت ونپیه یارب هلحرم ۵۰  نورکس" لودج رد .دناهتفرگ

 هجرد شش هب ار لحارم نیا .رگید یدنب میسقت کی رد .تسا هدش

 :زا دنت رابع هک دناهدرک میسقت

 یگدولآ باوخ و یگدومخ ای :؛کیژراتل ای لادیئونپیه هلحرم - فلا

 رارق یصاخ یگدش لش تیعضو رد و هدش تخرک تالضع هلحرم نیا رد

 .دن راد



 _ _ _ _ مزیقونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 روط هب هسمال و ییاونش ساوح هلحرم نیا رد ؛ کبس باوخ - ب

 تسد درف هب ندز ترچ هباشم ًابیرقت یتلاح و دنوشیم فیعض یبسن

 .دهد یم

 رت قیمع یردق لبق هلحرم یکیزیف تلاح هلحرم نیا رد .باوخ - ج

 . دنوشیم هلحرم نیا رد " یسپلاتاک" هب موسوم یتلاح .تسا هدش

 درف رد ار یسح یب ءاقلا ناوتیم هلحرم نیا رد ؛ قیمع باوخ  د

 .داد ماجنا ار یاهداس یحارح لامعا و دومن رارقرب

 " تیثم تامهوت " عورش هلحرم نیا: یدرکباوخ ای مسیلوبمانموس -+

 ؛ درادن دوجو درف رد هچنآ داجیا ینعی " تبثم مهوت" تسا درف هنومن رد

 رد هچنآ فذح ینعی " یفنم مهوت" و تسوپ یور شراخ ساسحا لثم

 .تسا دوحوم درف

 .دوشیم هتفگ زین ینیب نشور هلحرم رد هک ؛ قیمع مسیلوبمانموس -و

 یرایشوه رد هک دنک ساسحا ار یعیاقو دناوتیم صخش هلحرم نیا رد

 .تسین اهنآ ساسحا هب رداق



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 یکشزپ رد مزیت ونپیه د ربراک

 زا اهیرامیب نامرد رد اکیرمآ و اپورا یکشزپ بتاکم رد هزورما

 مزال .نآ دربراک دراوم رکذ زا لبق .دوشیم یرایسب هدافتسا مزیتونپیه

 دنیآرف کی ناونع هب دراوم یرایسب رد مزیتونپیه میوش رکذتم تسا

 هارمه هب تسا مزال و تسا نامرد نایرج رد .یلیمکت هاگ و یکمک

 کمک زین ییوراد یتح و یتخانش ناور یاهنامرد ریاس زا مزیتونپیه

 رگنامرد دناوتیم ییاهنت هب مزیتونپیه دراوم یضعب رد .دوش هتفرگ

 .دشاب یرامیب

 .تسا یوضع یرامیب هشير هک ینامز رد.مزیتونپیه هکنیارگید هتکن

 و یرامیب لمحت رد درف هب دناوت یم دنچ ره ؛ تسین یرامیب نامرد هب رداف

 یاهنامرد ریاس دننام زین مزیت ونپیه .نیاربانب .دیامن کمک نآ اب یراگزاس

 زین یصاخ یاهتیعونمم زا و دراد ار دوخ صاخ فرعم دراوم یکشزپ

 .تسا یدرد ره نامرد مزتونپیه هکنیا روصت سپ .تسا رادروخرب

 .تسردان تشا یروصت



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 لکش نیا هب ناوتیس ار مزتونپییه یاهدربراک عاونا

 :دومن یدنبهورگ

 نارامیب رد یزیرنوخ شهاک ؛ یلغار بط رد مزیت ونییه ر مبراک- فلا

 یاهدردرس دننام یوضع ریغ یاهدردرس ماونا لرتنک و نامرد .یلیفومه

 لرتنک «یضرم یروخرپ زا یریگولج و نزو شهاک .نرگیم و یشنت

 نامرد یتح و یتسوپ یاهسیتامور نامرد و لرتنک ,یاهیذغت تالالتخا

 .باوخ تالالتخا نامرد و یتسوپ یاهلیگز

 نودب دبک یسپویب ماجنا ؛ یعارج بط رد مزیتونپیه رربراک ب

 دننام طسوتم و کچوک یحارج لامعا .یعضوم یسح یب زا هدافتسا

 ,ینره .یموتکزاو .لسوکیراو و هلضع رب هدش ورف یاهنخان ندیشک

 .نآ هباشم لامعا و یتسوپ یاهلاخ نتشادرب

 نارود یاهدرد لرتنک ؛ نامیاز و نانز بط رر مزیت و نییه و رب راک < 3

 دنیآرف اب یناور یراگزاس و قابطنا هب کمک: یگدعاق زا لبق و یگدعاق

 و یحور تالاح لرتنک .درد نودب نایرازس .درد نودب نامیاز .یگلماح

 .نامیاز زا سپ دنیاشوخان یناور



  فول ونیه اب یسنج یورین تیوقت_

 ےس تس او ی سس س ےس

 ~~ ےس و

 بارطضا شهاک و لرتنک ؛ یلشزپ ناور بف رد مزیت ونبیه رربراک- د

 رب الاب زا ساره دننام یعامتجا یاهساره نامرد .یرارقیب و

 روضح زا ساره .عمج رد روضح زا ساره .عافترا زا ساره .(روسناسآ)

 ناور یکدرسفا نامرد هب کمک .امیپاوه زا ساره .هتسب و زاب یاضف رد

 بسک هب کمک .یناطرس نارامیب رد یگدنز هب دیما ءاقلا هب کمک .هداز

 یسنج تالالتخا نامرد داز ناور یاهیشومارف نامرد .سفن هب دامتعا

 .از بیسآ هحناس زا سپ تالالتخا نامرد و دازناور

 یکشزپ نادند لامعا ماجنا ؛ یلشزپ نامند رر مزیتونپیه رربراک- ه

 اصوصخ رامیب ساره ندرب نیب زا .یعضوم یسح یب زا هدافتسا نودب

 لامعا ماجنا زا سپ عیرس شما ارآ هب یبایتسد .یکشزپنادند زا لافطا

 یریگولج .یکشزپ نادند لامعا نیح رد قازب حشرت لرتنک .یکشزپنادند

 کمک .هچورق نادند لرتنک .لمع نیح رد رامیب (ندز قع) ندروآ الاب زا

 . لایسافوینارک یاهدرد لرتنک و موردنس 1۸1) نامرد هب



 ي ته

 _____ مزیقونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 مزیقونپیه دوخ شزومآ

 ینوگانوگ یبهذم یاهنیئآ طسوت «مزیتونپیه دوخ» هک تسا اهنرق

 فلتخم یاهتمسق دنرداق یدنه ناضاترم زین نونکا .تسا هدش هبرحت

 ار زیت کون ماسجا بیترت نیدب و دنیامن سح یب هاوخلد رد هب ار ناشندب

 نوچ اهنآ عقاو رد .دنورب هار شتآ یور رب هکنیا ای و دنربب ورف نآ رد

 یسح یب ای یدردیب دنناوتیم .دنربیم الاب ار دوخ یریذپ نیقلت تردق

 .دننک ءاقلا دوخ ندب هبار

 دوشیم قالطا نهذ دیدش یریذپ نیقلت تیعضو هب مزیتونپیه دوخ

 نیا هب .دنکیم داجیا دوخ یارب ار نآ هاگآدوخان ای هناهاگآ درف کی هک

 ینامز .دیربیم رسب یمزیت ونپیه دوخ هظحل ره و زور ره زین امش بیترت

 کاندرد دیاب هک دینکیم نیقلت و ءاقلا دوخ هب .دینزب لوپمآ دیهاوخیم هک

 هنسرگ هک ینامز رد یهاگ .دینکیم هبرجت ار درد قیرط نیدب و دشاب

 نآ فرص ار یتاعاس دیوشیم روبجم و دتفایم یقافتا ناهگان .دیتسه

 لابند هب امش نهذ اریز ؛ دیوشیم لفاغ دوخ یگنسرگ زا هجیتن رد و دینک

 .تسا هدوبن یگنسرگ



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 ناتدوخ اما.دیشاب همضاه ءوس هداس یتحاران کی راچد تسا نکمم

 راچد ًاروف رکف نیا اب و تسا بلق هب طوبرم امش یرامیب هک دیتسه دقتعم

 یدایز تردق اب نهذ و رکف رگا .دیوشیم سفن یگنت و بلق شپت

 تسنکمم صخش کی .دراذگیم ندب رب ار دوخ تارثا .دوش کیرحت

 ربخ رگا نامز نیا رد :دنک زکرمتم ار شرکف دناوتن هک دشاب.هتسخ ردقنآ

 نآ لزنم هب و دوشیم دنلب ًاروف .دنهدب وا هب ار شنازیزع زا یکی توف

 دوخ نییاربانب .دروآ دای هب ار یگتسخ هکنآ نودب و دوریم صخش

 لمع یطرش (سکلفر) لمعلاسکع کی دننام عفاو رد مزیتونپیه

 کی هب هک دنکیم لمع هنوگ نیدب یطرش (سکلفر) لمعلا سکع .دنکیم
 هب امش هک ینامز ؛ دهدیم هئارا صاخ یناور شنکاو کی صاخ کرحم

 لمعلا سکع کی یطع و دوخ هب دوخ.دینکیم رکف هزم شرت یاهویم
 .دنکیم لمع ناهد قازب حشرت تروص هب ندب خساپ ,یطرش

 اهنآ کمک هب هک تسا ییاهشور .دیآیم دعب تاحفص رد هچنآ

 ریمض تلاح نیا رد .دیور ورف یمزیتونپیه دوخ هسلخ هب دیناوتیم

 ءاقلا نآ هب هک ار یتانیقلت دراد یگدامآ و تسا لاعف امش یهاگآ نودام
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 هب (سکلفر) لمعلا سکع روط هب زین امش ندب و دنک تفایرد دینکیم

 .دنیوگ خساپ اهنآ

 مزیتونپیه دوخ شزومآ

 ره عقاو رد هک میوشیم رکذتم مزیت ونپیه دوخ شزومآ مورش زا لبق

 و یمزیتونپیه دوخ عقاو رد .تسا "یمزیتونپیهدوخ کی "مزیتونپیه

 اهنآ هدمع توافت نکیل .دنراد تهیاشم مه اب ساسا رد یمزیتونپیه رگید

 ناتدوخ ,هدنریذپ نیقلت و هدننک نیقلت .یمزیتونپیه دوخ رد هک تسنیا رد

 ماجنا رتشیب ینهذ یزاس ریوصت .یمزیتونپیه دوخ تلاح رد .دیتسه

 زکرمتم رتمک درف هجوت یمزیتونپیه رگید هب تبسن هک دنچ ره دوشیم
 هسلخ هب یبایتسد .هیلوا تانبرمت رد تسا نکمم لیلد نیمه هب و دوشیم

 .دتفا قافتا رت رید یمزیت ونپیه

 هب دش رکذ ًالبق هک .مزیتونپیه دناوف زا یرایسب مجح زا دیناوتیم

 ینهذ شرگن دروم رد هلئسم نیا .دیوش دنمهرهب مزیتونپیه دوخ کمک

 عفر هلمج زا ؛دنکیم قدص رتشیب هتساوخان و دنسیان تاداع هب عجار امش
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 مزیئونپیه اب يسنج یورین تیوقت

 هب دامتعا شیازفا .یعفاو ريغ یاهساره عفر ..بارطضا عفر ,یبورمک

 .هدارا و یریگمیمصت تردق شیازفا .سفن

 میب نآ زا یشان تارطخ و مزیتونپیه دوخ هب تبسن مدرم زا یرایسب

 یب هسفن یف .دوش ماجنا تسرد یمزیت ونپیهدوخ رگا تفگ دیاب .دنراد

 دوخ تلاح زا تسنکمم هک نیا زا یساره چیه دیابن و تسا رطخ

 رثا رد یتیعضو نینچ رد اریز ؛دیشاب هتشاد .دیوشن جراخ یمزیتونپیه

 دعب و دیور یم یعیبط باوخ هب ینالضع یگداهناو و (سک الیر) ندرک اهر

 .دیوشیم رادیب دوخ هب دوخ

 ای یسفنت .یبلق یاهیرامیب ًاصوصخ .یوضع رامیب هک یدراوم رد اهنت

 دوخ رواشم کشزپ اب ًامتح تسا مزال .دیراد یناور صاخ یاهیرامیب

 رد اب .دییامن مادقا طایتحا اب .ناشیا دیدحالص تروص رد و دیتک تبحص

 و .تسا ناسنا یژولویزیف زا یئزج مزیتونپیه دوخ هک نیا نتفرگ رظن

 .دنوش دنمهرهب نآ زا دنناوتیم صاخشا ةمه

 شه



 ل اما ا مم نيل سل ي دد مسند ددح تے ےہ س س تم یی س

 ____ مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 یمزینونپیه دوخ یاهشور

 زا لبق .مينکیم هراشا یمزیتونپیه دوخ شور دنچ هب تمسق نیا رد

 ار بیسآ نیرتمک .دیدنبب راک هب ار اهنآ رگا هک میروآیم ار یدراوم نآ

 :زا دنت رابع دراوم نیا .درب دیهاوخ ار هدیاف نیرتشیب و هدید

 هک اجنآ ات ,ناتریز سابل دینک یعس مزیت ونپیه دوخ ماجنا زا لبق ١

 .دشاب داشگ و تحار یاهسابل زا تسا رودقم

 .دشاب لدتعم قاتا ترارح ۲

 روط هب رون تسا رتهب زین و .دیشاب هتشاد قاتا رد لداعتم رون ۳

 نات رس تشپ رد یفیعض رون ناکمالا یتح و دیاتن امش نامشچ هب میقتسم

 .دشاب نشور

 رما نیا ؛دینک نیرمت تباث ناکم و نیعم نامز کی رد هشيمه ۴

 دوش یطرش روکذم طیارش هب تبسن امش هاگآدوخان ریمض دوشیم بیس

 .دیسرب هسلخ هب رتدوز و

 .دینک فذح قاتا زا ار یرورض ریغ تاوصاه

 تیعضو رگا .دیهد ماجنا هدیباوخ ای هتسشن تروص هب ار نیرمت ۶

 و
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 هتشاد هاگ هیکت امش تشپ و ندرگ رود ءاهتسد .دینکیم باختنا ار هتسشن

 .دنشاب

 ار اهنآ لاثما و هقلح .یچم تعاس .رس هریگ دننام یلئاسو و مزاول ۷

 دینک رود دوخ زا .دنزاس هجارم لکشم اب ار امش زکرمت تسا نکمم هک

 یراج امش مشچ کشا تسا نکمم مزیتونپیه دوخ ماگنه رد ۸

 هباج زا یریگولج روظنم هب دینکیم هدافتسا زنل زا رگا نیارباتب ؛دوش

 .دیرادرب ار اهزنل .اهنآ ییاج

 ٩- دینک ادج دوخ زا ار یعونصم یاهنادند .

 دوخ لحارم ماجنا تهج یرورض دراوم زا یخرب اب هک لاح

 یمزین ونپیه دوخ شور دنچ حیضوت و حرش هب .دیدش انشآ یمزیت ونپیه

 .میزادرپیم

 (یگدیمرآ) ندش سکالیر شور :لوا شور

 .(دیشکب زارد دیناوتیم) دینیشنب تحار یتیعضو رد ,شور نیا رد

 .دینکن دراو دوخ یاهکلپ هب یراشف چیه .دن تم یمارآ هی ار اهمشچ

 ت



 راست واست و ته ا فح اپ یس ای س ی ی یر سا رس سا یک ےل س ا ل و و و
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 قیرط زا ینعی ؛دیشکب ود -راهچ کی شور هب قیمع سفنت دنچ سپس

 .نآ ربارب راهچ سپس دیربب ورف لخاد هب هينا ود ضرع رد ار سفن ینیب

 تدم ربارب ود ضرع رد دعب و دییامن سبح ار نآ .هیناث تشه ینعی

 نوریب ناهد قیرط زا .هیناث راهچ ینعی .دیدومن مد فرص هک ینامز

 .دینک رارکت دوخ نهذ رد ار یمالک ییاهنیقلت هاگنآ .دیروایب

 نیا رد و هدرک هدایپ توص طبض راون یور ار اهنآ ًالبق دیناوتیم)

 مود اي صخش لوا ریمض زا دیناوت یم نینچمه (.دیهد شوگ ماگنه

 :(دش دهاوخن داجیا یاهدمع توافت یراذگ ریثأت رد ؛دینک هدافتسا صخش

 قیمع سفن راب جنپ شمارآ عورش یارب .تسا هتسب میاهمشچ

 .مشکیم

 هتسهآ روط هب سپس و .دیشکب سفن قیمع و هتسهآ روط هب) ... کی

 دینک نیقلت دوخ هب ار تالمج نیا و (دینک جراخ ار دوخ سفن قیمع و

 .موریم ورف یلدنص رد منکیم جراخ ار دوخ سفن هک روط نامه

 ار دوخ سفن سپس .دینکیم رپ ًالماک اوه زا ار اهشش ًاددجم ...ود

 زا شنت ساسحا و دوش جراخ اوه مامت دیهدب هزاجا) .دینک جراخ



 س ل ص ےل ا س

 .(ددرگ جراخ ناتدوجو

 ناتدوخ سفن و دیشکب یرگید ینالوط و هتسهآ ,قیمع سفن) ... هس

 دوخ هب ار تالمج نیا و (.دیریگب مارآ و دینک اهر ار دوخ .دینک جراخ ار

 شمارآ مناوتیم .منکیم جراخ ار مدوخ سفن هک راب ره .دینک نیقلت

 .منک ساسحا یرتشیپ

 ار دوخ سفن سپس و .دیشکب سفن ینالوط و .قیمع ,هتسهآ) .. . راهچ

 سح ناتندب رد هک یشنت ره دیراذگب .دیتسه مارآ الاح (دینک جراخ

 سفن ندرک جراخ اب .رکید راب کی .دوش جراخ ناتدوجو زا دینکیم

 ارف ار ناتندب ةهمه شمارآ دینکیم ساسحا) .دینکیم شمارآ ساسحا

 تلاح نیا زا الاح دیهد همادا ار دوخ هب نیقلت تالمج نیا اب و (دریگیم

 تروص رد .ميوبیم ار نآ .منکیم ساسحا ار نآ .مربیم تذل شمارآ

 هب نانچمه .دیربب راک هب ار دوخ ساوح مامت) .مشچیم ار نآ یتح نکمم

 ار مرکف .دوش فرحنم منهذ رگا (.دینک رکف مارآ و تکاس هنحص نامه

 ساسحا . ۰۰ منکیم زکرمتم یرگید زیگنالد یاههنحص و رظانم یور

 .موشیم رت مارآ مراد منکیم

 ر



 | مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 مارآ اهاپ .تسا هدش مارآ میاهاپ و هتسد .تسا هدش مارآ مندب مامت

 هدش لش مندب یاضعا مامت .دناهدش ما ارآ اهنار و اهوناز .اهجم .تسا هدش

 .دتفایم نییاپ هتسهآ مياه هراورآ .دنوشیم رتمارآ و رت مارآ تا

 ادج مه زا هتسهآ روط هب اهبل .دنوشیم ادج مه زا هتسهآ روط هباهنادند

 تحار تیعضو کی رد ندرگ .دناهدش مارآ تروص تالضع .دنوشیم

 .تسا هدش مارآ و لش تشپ .دناهدش تسس و لش اههناش .دریگیم رارف

 .دناهدش مارآ ماهدعم تالضع .دناهدش مارآ هنیس هسفق تالضع

 یرگید تذل ساسحا .دریگیم ارف ار مندب رساترس شمارآ یتفو و

 هدش مارآ مندب مامت منکیم ساسحا .موشیم رتمارآ و رتما رآ .منکیم

 رت مارآ و رت مارآ تالضع مامت .موشیم تسس و لش .تحار و مارآ ؛تسا

 .دنوشیم

 مارآ و مرن تروص تالضع .دنوشیم رت مارآ میاهاپ و اهتسد

 رد اههناش .تسا هدش مارآ ندرگ .دتفایم نییاپ هتسهآ ماهرا ورآ .دنوشیم

 هنیس هسفق .تسا هدش تسس و لش تشپ .دناهتفرگ رارق یمارآ تیعضو

 هتسها .سفنت یرگلا .تسا»ددش تحار و هتسها سفت ا ةا مارا
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 ےس ی رسوب بتن سم سر س و یوم ام  تسسسسم

 رتمارآ هدعم تالضع .موشیم رت مارآ و رت مارآ .تسا هدش مظنم و قیمع

 هسلخ تلاح رد نونکا ...منکیمن یشنت هنوگ چیه ساسحا الاح .دنوشیم

 یاهتمسق هب) مروآیم نابز رب ار یتبثم یاهنیقلت و موریم ورف یقیمع

 هاگن هسلخ تلاح زا یرادرب هرهب و یزاس قیمع یاهکینکت هب طوبرم

 نیا .دیناسرب نییاپ هب ار هسلخ تلاح هکنیا زا لبق دیناوتیم امش .دینک

 (دیربب راک هب هلحرم نیا رد ار اههویش

 زاب ار مياهمشچ .مدرک نیرمت ار اهنیقلت هک نیا زا سپ دعب هظحل دنچ

 هتفر نیب زا مایندب و ینهذ یکتسخ و متسه مارآ و رادیب الماک ؛منکیم

 .تسا

 تبان یاهطقن رب اهمشچ نتشاد هخن تیات :مود شور
 دینک باختنا لباقم راوید رب ار تباث و فافش یاهطقن .دینیشنب تباث

 رتالاب یمک اهمشچ یقفا حطس زا هطقن تسا رتهب .دیوش هریخ نآ هب و

 هجوت نآ فارطا هب و دیوش هریخ هطقن نآ هب طقف دینک یعس .دشاب

 هب دیناوتیم .دیاهدش هریخ روکذم ۀطقن هب هک روط نامه .دیشاب هتشادن

 ت



 ~~ ل ی ل ممن ت س و ا د م ي س امت م ن س تمت تمن تد فضن دوس هج

 | _ مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 و «دنوشیم رت نیگنس و نیگنس هظحل ره میاهکلپ» هک دینک نیقلت دوخ
 ینیگنس ساسحا ضحم هب و .دیئامن رارکت هباشم تالمج اب ار نیقلت نیا

 .دنوش راوس رگیدکی یور مارآ مارآ دیهد هزاجا و دینک لش ار اهنآ .اهکلپ

 رتشیب و رتشیب ندب مامت رد شمارآ ساسحا .دوشیم تسس و لش ندب

 یاهنیقلت دیناوتیم الاح ... تحار و مارآ ... تحار و مارآ .دوشیم

 .دینک نیرمت ,دیاهدرک هدامآ دوخ یارب لبق زا هک ار یتبثم

 تسد ینیگنس و تسد زاورپ :موس شور

 یولج رد یزاوم تروصب ار دوخ تسد ود ره .نیرمت نیا ماجنا یارب

 تسد کی هک دینک نیقلت و دیدنبب ار دوخ یاهمشچ .دیراد هگن ناتدوخ

 و هدش هتسب نآ هب یکنکداب دینک روصت) تسا ندش کبس لاح رد امش

 ندش نیگنس لاح رد ناترگید تسد و (دربیم الاب مرآ مارآ ار نآ

 هب بآ یاههرطق هظحل ره هک هدش نازیوآ نآ هب یبآ لطس دینک روصت)

 .(دوشیم رتنیگنس و هتخير نآ نورد

 یاهنوگ هب ار ریواصت هک نآ ای .دینک رارکت دیناوتیم ار ریواصت مسجت



 رد ار رگید تسد یکیس و تسد کی ینیگنس نانجمه هک دینک ضوع

 باوخ و شمارآ لاح رد هک دینک نیقلت دوخ هب سپس .دنک ءاقلا امش

 و مارآ باوخ کی ... دیوریم باوخ هب دیراد . ۰.۰. دیتسه یگدولآ

 دروم اهشور ریاس زا رتشیب شور هس نبا ... قیمع و تحار ... تحار

 رد ار یرتشیب یاهشور دیناوتب هکنیا یارب یلو .دنریگیم رارق هدافتسا

 دوخ نیقلت زا یلماک هنومن دعب تاحفص رد .دیشاب هتشاد رایتخا

 دوخ هسلخ هب ندشورف یارب دیناوتیم هک مياهدروآ ار یمزیت ونپیه

 .دیربب راک هب ار نآ یمزیت ونپیه

 .دنوش ماجنا ررکم روط هب تانیرمت نیا هاگ ره هک تسا رکذ نایاش

 .تشاد دنهاوخ ار ریثأت نب رتشیب

 دوخ یارب ار ییاهنیقلت تانیرمت ماجنا زا لبق تسا مزال نینچمه

 هتشاد یرتشیب یراذگ ریثأت اهنیقلت هکنيا یارب .دینک یدنب تروص

 :دیشاب هتشاد هجوت ریز دراوم هب ,دنشاب

 رد تسا نکمم هک اجنآ ات ؛رینکه رافتسا تبشم یرنب هلمج زا ۔ فلا

 هب الثم .دیربب راک هب ار تبثم تالمج دینک یعس دوخ یاه نیقلت راتخاس
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 mc و و تو س ._ (زیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 دوز حبص ادرف زا» دیئوگب «مباوخیمن دایز ادرف زا» دینوگب هکنآ یاج

 .دنتسه ینعم کی یاراد ترابع ود نیا رهاظ هب دنچ ره .«موشیم رادیب

 رد یرتقیمع ریثأت و دراد لابند هب ار یرتشیب یدیکأت مود ترابع یلو

 .دراذگیم امش هاگآدوخان

 تلاح نیا ؛مینکه رافتسا ینهز یزاس ریوصت زا نیقلت مالح - ب

 .دریگ یاج نهذ رد یرتیوق ریثأت اب نیقلت دوشیم ثعاب

 زا رود هک ییاه نیقلت زا دینک یعس ؛رنشاب هنانیبعقاو ریاب اهنیقلت - ج

 .دینکن هدافتسا .دنتسه تیعفاو

 نکمم" و "دیاش" تاملک زا «دیرسب راکه ب تشم لیامت اب ار اهنیقلت - ر

 زا لباقم رد .دینک زیهرپ .دنتسه دیدرت ةدننک ءاقلا هک نآ لاثما و " تسا

 .دیئامن هدافتسا دش دهاوخ دنئام یدیک ات تاملک

 مزال .هسلخ زا جورخ زا لبق ؛هسلغ زا نرش جراغ مالته یاهنیقلت ه

 ینیگنس ,یمرگ .یگدولآ باوخ دننام .یکیژ ولریزیف تاریفت مامت تسا
 زا رما نیا یارب .دینادرگرب .دیاهدرک داحیا درخ ندب رد هک ار هریغ و

 "دوب مهاوخ یعیبط ًالماک نم" ای "موشیم یعیبط مراد نم" دننام یتالمج

 س



 و تالمج اهشرامش نیب رد و دیرامشب کی هب هد زا هاگنآ .دینک هدافتسا

 .دینک رارکت ار یزاسرادیب یاهنیقلت

 لماک هک ار ریز نیقلت هنومن دیناوتیم مزیتونپیه دوخ عورش یارب

 :دی ربب راک هب .تسا

 هپ یگدرلآ باوخ ساسحا ... ماهدش نیگنس منکیم ساسحا جیردتب

 دنوشیم نیگنس میاهتسد مک مک ... دوشیم رشتنم مندب یاه تمسق مامت

 الاح ...منکیم ساسحا ینیگنس و یتخرک متسد ناتشگنا . . . کون رد

 . تسا لکشم میارب اهنآ لمحت هک دناهدش نیگنس ردقنآ مناتسد

 یلش و یتخرک ... دنوشیم نیگنس و لش نار تمسق رد میاهاپ الاح

 نیگنس میاهاپ مامت ی دننکیم تفرشیپ میاهقاس فرط هب ینیگنس و

 ناب طی ماهدش نیگنس ًالماک الاح ۰. دوشیم رت نیگنس و

 مشکیم هک یقیمع سفن ره اب ...تسا هدش شخب تذل و قیمع مسفنت

 ... منکیم یگتسخ ساسحا مياهکلپ رد مک مک .موشیم رت نیگنس

 .۰ رت نیگنس .رت نیگنس و دنوشیم نیگنس و هتسخ میاهکلپ

 سس



 5 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 .هتسخ یلیخ ۰ ماهتسخ ... مرادن ار اهکلپ نتشاد هگن زاب لمحت

 رت نیگنس مياهکلپ هچ ره ... دنوشیم هدیشک دنراد مه فرطب مياهکلپ
 .دیباوخب تحار) ۰ دوشیم رتشیب نم رد باوخ ساسحا دنوشیم

 . ۰۰ میاوخب تحار . . . مباوخب هک مراد تسود نم (دییاوخب

 میارب مسفنت یادص زجب ییادص چیه . . . دنوشیم نیگنس مياهشوگ

 هب ار مشمارآ دنناوتیمن یجراخ یاهادص و رس رگید ...تسین هجوت لباق

 رت قیمع مباوخ شرامش ره اب و مرامشیم هرامش هد الاح .دننزب مه

 .ددرگیم رتشیب مشمارآ و دوشیم

 (ثکم). . . مباوخیم قیمع ؛مباوخیم تحار . . . کی

 هدش رتشیب مندب مامت رد یگدولآ باوخ و یتخرک ساسحا . . . ود

 . . . ماهتشادن شمارآ ردقنیا تقو چیه ... هس

 ۰۰. . تسا یعیبط مبلق نابرض . . . راهچ

 . .. تسا تیعضو نیرتهب رد مسفنت ... جنپ

 . . تسا هدش لبف زا رت قیمع رایسب مباوخ الاح ا شش

 ف



DAIREاتم تی مد و تم فر ی مت اد تم  

 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ... دوشیم رتشیب مباوخ قمع هظحل ره ... تفه

 قیمع و گرزب اهایرد تعسو هب مباوخ .مباوخیم قیمع .. . تشه

 . ۰۰. میاوخیم تحار .تسا

 و موشیم عقاو باوخ ییاهن قمع رد نم رگید هظحل دنچ ات ... هن

 . .. دوشیم رتشیب مشمارآ ساسحا

 ... تحار ... تحار و قیمع .مياوخیم تحار .مباوخیم قیمع ...هد

 نآ قیمع ساسحا یگداهناو و (سکالبر) یگدش اهر تلاح یاقلا زا سپ

 ریمض اب ار ریز یاه نیقلت .تلاح نیا ندش رتقیمع یارب .دوخ ندب رد

 :دینک باطخ دوخ هب .صخش مود اب صخش لوا

 رت لش اب .(ثکم یمک) ... تسا هدرک ندش لش هب عورش امش ندب

 رب .تسا ندش سح یب هجیتن هک یعوبطم رایسب ساسحا ناتندب ندش

 زا یتخرک و یسحیب .(ثکم یمک) ۰ دش دهاوخ یلوتسم ناتندب مامت

 ادیپ شرتسگ الاب فرط هب هتسهآ هتسهآ و عورش ناتیاپ یاههجنپ

 هتسهآ هتسهآ .دینکیم هبرجت ار ساسحا نیا دیراد نونکا مه زا .دنکیم

 ر



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیرقت

 رد ار یتخرک و یسح یب شرتسگ دیراد .دنکیم تفرشیپ امش یاهوزاب

 یسح یب و شمارآ کی نالا .دینکیم ساسحا دوخ ندب یاهتمسق ریاس

 اش یارب ساسحا نیا .تسا هدش مکاح امش ناج و مسج مامت رب یلماک

 یسحیب امش یاپ ات رس زا نالا .تسا زیگناناجیه و بلاج رایسب

 .دوشیم عورش ناترکف زا شمارآ نیا هک دینکیم ساسحا ار یرتقیمع

 رگا .دنزب مهب ار امش شمارآ دناوتیمن یجراخ یاهادص و رس رگید

 امش .دنک لتخم ار امش شمارآ دناوت یمن رگید ادص نیا .دیونشب ییادص

 ره هب .دينکیم هجوت و تقد دنیوگیم امش هب هک یتالمج هب اهنت رگید

 شوشم ار دوخ تلاح نیا .هدنکارپ راکفا اب و دینکیم رکف ًاقیمع یاهملک

 شیاسآ و شمارآ تیاهن رد امش حور و مسج طیارش نیا رد .دینکیمن

 .دراد رارق

 یدیدش یتسس و یلبنت تلاح کی راچد امش ریمض هظحل دنچ یارب

 .دینکیمن رکف سک چیه هب رگید هک دوشیم نوکس راچد ردق نآ .دوشیم

 هک هتفرگ رارق یکیرات و یلاخ یاضف و یکیرات اهنت امش یور هبور نالا

 دنیوگیم امش هب هک ییاه هملک هب هظحل نیا رد .دراد همدا تیاهن یب ات



 مدمس منم م س س ل ل

 __ مزيت ونپیه ب یسنج یورین تیوقت

 و ساسحا دوجو مامت اب و ًاقیمع ار اهنآ موهفم و ینعم و دیهدیم شرگ

 .درک دیهاوخ ظفح ناتدوخ رمع مامت یارب ار یناعم نیا و دينکیم کرد

 شمارآ کی و .دوش یلوتسم امش حور مامت رب هک دوریم ندش لش

 رب شمارآ و نوکس نیا .دينکیم سح امش دوجو ءازجا هیلک رد ار قیمع

 رد و .دنکیم ادیپ یگدرتسگ امش تروص ورس باصعا و تالضع مامت

 فارطا تالضع رگید و دیآیم دوجوب قیمع شمارآ تلاح کی ناتت روص

 .دنرادن یضابقنا نیرتکچوک رگید یاهتمسق و ناهد فارطا .مشچ

 تیاهن دوجو اب .دناهدش فاص و لش امش تروص تالضع مامت

 یرتشیب تذل ندیشک سفن زا ءامش تروص تالضع رد نوکس و شمارآ

 رد نالا و هدش ریزارس امش یولگ فرط هب شمارآ و یلش نالا .دیربیم

 .(دیربب ورف ار ناتناهد بآ) دینکیم یقیمع شمارآ ساسحا امش یرلگ

 .ددرگیم ادج مه زا یمک و دوشیم رت لش و لش امش کف تالضع نالا

 یمک) دوشیم هداتفا و لش امش بل الاح (دینک ادج مه زا ار اهکف یمک)

 .(دینک ادج مه زا ار اهبل

 و شمارآ ساسحا اهنآ رد .تسا هتسب امش نامشچ هک یلاح رد نالا

 ر



 و شمارآ هتسهآ هتسهآ الاح .(دینک ثکم یمک) دینکیم یناوارف یتحار
 هتسهآ هتسهآ .دوشیم رشتنم امش ندرگ و رس و تشپ تالضع هب یلش
 و هدش رهاظ امش تشپ و هنیس رادج تالضع رد شمارآ و یسح یب

 نیا و .دنوشیم رت سحیب و رتتخرک جیردتب امش یهناش .دوشیم رتشیب

 .دنکیم ادیپ نایرج نییاپ فرطب امش تارقف نوتس تهج رد ساسحا

 رت لش و رتتخرک دنراد امش هنیس و مکش هیحان باصعا و تالضع مامت

 .دینکیم کرد ار ندش اهر دوخ زا و یسح یب عربطم ساسحا .دنوشیم

 هظحل هب هظحل و هدش رشتنم ندب مامت رد جیردت هب ساسحا نیا

 رد یرتقیمع تروص هب هک دنکیم ساسحا .دنوشیم رت لش و رت سحیب

 .دیوریم ورف یحور و یمسج هدرتسگ شمارآ تلاح کی

 فرط هب دراد دوجو امش یاههناش رد هک یضابقنا و راشف مامت الاح

 جراخ امش ندب زا جیردتب و تسا تکرح رد امش تسد ناتشگنا کون

 و سح یب امش تسد ردقچ هک دینکیم ساسحا هظحل نیا رد .دوشیم

 امش مکش یلخاد یاضعا هب امش مکش و هنت زا یسح یب .دناهدش لش

 و رت لش دنراد مه امش نگل و رمک جیردت هب تقو نیا رد .دوشیم رشتنم

 س



 مزینونپیه اب یسنج یورین تیوقت
 س رس

 .(دینک ثکم یمک) .دنوشیم رت سحیب

 امش یاپ و رمک ندش سح یب و ندش تخرک هک دینکیم ساسحا

 یراشف و ضابقنا راثآ نیرخآ جیردتب .تسا شخب تذل و عوبطم ردقچ

 .تشاد دوجو امش یاپ قاس و اهنار .نگل باصعا و تالضع رد هک

 یارب طیارش نیا رد سفنت ردقچ .دنوشیم ناور جراخ و نیئاپ فرطب

 .دوشیم قرغ یعوبطم یلش تلاح رد ناتندب نالا .تسا شخب تذل امش

 هک یمدزاب ره اب دوشیم رتقیمع و قیمع .شمارآ ساسحا نیا

 ناتدوخ زا ار یبصع و ینالضع ضابقنا و راشف راثآ نیرخآ .دیشکیم

 کتک ب ززو و رود

 ره .تسا شخب تذل امش یارب «هبناج همه و قیمع شمارآ نیا ردقچ

 هک یاهظحل ره .دوشیم رتاهر و اهر امش ندب دیشکیم هک یسفن

 ورف یرتقیمع و قیمع نوکس و شمارآ رد امش حور و مسج .درذگیم

 .دور یم

 یافص و یمسج شمارآ نیا زا دیناوتیم یعقوم ره زا رتهب الاح

 هسلخ زا یهارخلد قمع رد دینک لایخ تسا نکمم .دیریب تذل ینورد
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 هک تسا یا هبذج تلاح نیرتقیمع نیا یلو .دیاهتفرگن رارق یمزیت ونپیه

 شمارآ و افص زا ًاعقاو طیارش نیا رد .دیاهتفای تسد نآ هب هسلخ نیا رد

 دبلاک ًالماک امش دراد لامتحا هظحل نیا رد .دينکیم ساسحا ار ینورد

 رد امش ناج و مسج .ریز یاهنیقلت همادا اب و .دینک شومارف ار دوخ

 .دوریم ورف یرتقیمع و رتشیب شمارآ تلاح

 .دیورب ورف یرتقیمع شمارآ و یسح یب تلاح رد دیهاوخیم نونکا

 هب هک یاهرامش ره اب .دیرامشیم رفص ات هد زا سوکعم تروص هب سپ

 ددع اب نونکا .دوشیم ربارب ود امش یلش و یسحیب قمع .دینآیم نیناپ

 هیناث ۱۰ دودح رد هرامش ره نیب) . . . دینکیم عورش ار شرامش ۰

 ار دوخ یمسج و یحور شمارآ ساسحا تدش هرامش ره اب .(دینک ثکم

 ی شش ...... تفه ..... تشه .... هن... دینک رتشیب ربارب ود

 جک کی ..........ود........ هس........ راهچ ....... جنپ

 . . رفص . ۰. (دینک ربارب ود ار یتخرک و یلش ساسحا رگید راب الاح)

 یتخرک و یلش ساسحا تیاهن هک دیتسه یتلاح رد امش نونکا

 یاج امش ناج و مسج رد هک ینوکس و شمارآ جوا نیا زا .دییامنیم

ap 



 د س ا س یا ی س ن بت سوت تم ا ل سا تست تست

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 و نوکس نیا دناوتیمن یاهثداح چیه .دینکیم تذل ساسحا .هتفرگ

 هجرد تیاهن رد امش هظحل نیا رد .دنک رود امش ناج و مسج زا ار شمارآ

 .دیراد رارق دوخ هناگجنپ ساوح و اهوزرآ .اه ساسحا لرتنک زا

 دیناوتیم هک دیوشیم انشآ یمزیتونپیه دوخ رگید شور دنچ اب همادا رد

 :دینک هدافتسا یمزین ونپیه دوخ هسلخ ءاقلا یارب اهنآ زا

 ینال وط سفنت شور-۱

 هب ار سفنت و دیشکیم سفن دوخ تسد ناتشگنا قیرط زا دینک روصت

 فرط هب هنیس قیرط زا سپسو .دینکیم تیاده اههناش و اهدعاس فرط

 تیاده اپ ناتشگنا کون اب ار نآ و دیتسرفیم نیئاپ هب اهاپ و مکش

 .مکش .ندب مامت رد ار سفنت تارثا و دینک رارکت ار راک نیا .دينکیم

 ناکت سفنت نیا لوط رد ار اههناش .دینک هبرجت هنیس هسفق و اهولهپ

 .دیهدن



 هاچ لخاد گنس شور-۳

 نیا لخاد هب ار یگنس امش و تسامش مکش رد یقیمع هاچ دینک روصت

 ار نآ .دیزادنایم .دیهدیم ماجنا هک یشخب شمارآ مدزاب اب نامزمه هاچ

 ردقچ امش مکش هاچ ؟دشکیم لوط ردقچ نداتفا نیا .دینک لابند نیئاپ ات

 .دینک رارکت ؟دریگیم مارآ اجک رد گنس ؟تسا قیمع

 مدزاب و مد شور-۳

 الاح .دیدوایب رظن رد شاهروک مد هارمه هب ار یرگنهآ هاگراک کی

 رپ مد ماجنا اب تسامش روصت رد هجنآ دننام امش یاهرلهپ هک دینک روصت

 ار اوه هک یلاح رد .دیهدیم نرریب راشف اب ار نآ دعب و دوشیم اوه زا

 قیمع مدزاب هک یلاح رد سپس و دیهد ماجنا قیمع مد .دیربیم لخاد

 یتحارب اوه نایرج هک دینک روصت .دینک ضیقنم ار اهولهپ .دیهدیم ماجنا

 .دنکیم روبع امش یاهولهپ زا
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 میل وتپیه اب یسنج یورین تیوقت

 تشپ رد خاروس شور-۴

 شمارآ و یعیبط روط هب .دینیشنب ای دیشکب زارد یتحار تیعضو رد

 یب ًالماک امش یولگ و هنیس هسفق هب یاهظحل یارب .دینک سفنت شخب

 یروط هب ؛دراد دوجو امش تشپ رد یخاروس دینک روصت و دیشاب هجوت

 .دنکیم دمآ و تفر یتحار هب خاروس نیا قیرط زا هدش سفنت یاوه هک

 ماجنا راب ۴ اي ۳ خاروس نیا قیرط زا ار یشخب شمارآ و قیمع سفنت

 نهذ دیهدن هزاجا .دیدنبب ار دوخ یامشچ یاهظحل یارب سپس .دیهد

 یگدش اهر تلاح نیا زا .دشاب فرطعم یصاخ هلئسم یورامش

 .دیربب تذل قیمع (نشیسکلیر)

 یزاب بان شور-۵

 ناتیاهسفن اب یزاب بات لاح رد دینک روصت و دیشکب زارد تشپ هب

 .دیهدب له ار بات .دیهدیم ماجنا قیمع یمدزاب هک یلاح رد .دیتسه

 نامزمه ار بات .دوش میظنت امش یسفنت (گنهآ) میتیر اب بات دیراذگب

 شدوخ امش یسفنت گنهآ اب ندروخ بات روصت نیا دیراذگب .دیهدن له

 تم
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 ماجنا هک یمدزاب اباردوخ نورد یاهشش دینک ساسحا .دوش میظنت
 ینامز و دیزیریم نوریب .دوشیم رود امش زا بات هک نامزمه .دیهدیم

 یژرنا ساسحا دوخ رد .دوشیم کیدزن امش هب مد لاح رد بات تقو هک

 لودناپ شور ۶

 نوریب سپس و دیراد هگن ار نآ یاهظحل یارب و دیهد ورف ار سفنت

 میظنت تکرح لاح رد لودناپ کی دننام لمع نیا هک دینک روصت .دیهد

 ادیپ ار شدوخ (متیر) مظن و گنهاامش یاهسفن دیراذگب .تسا هدش

 هک روط نامه .ندش اهر اي ندروخ بات نایرج نیا دیراذگب .دنک

 .دنک ادیپ همادا دیهاوخیم

 دم و رزج اب جاوم شور-۷
 اب نآ دم و رزج ای سونایقا جاوما دینک روصت و دیشکب زارد تشپ هب

 و .دنبای نایرج یقالت چیه نودب اهنآ دیراذگب .دباییم نایرج امش سفنت
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 مزیت وئپیه اب یسنج یورین تیوقت

 هلیسوب اهنآ .دینکن هلجع .دندرگرب امش یوس هب یقالت چیه نودب نینچمه

 دمآ و تفر نایرج نیا هک دینک ساسحا .دننکیم ادیپ نایرج ناشدوخ

 رظن رد .دنوریم جراخ و لخاد هب هک تسامش یاه سفن نامه .جارما

 هک دینک روصت .دینک ساسحا ار تکرح دیناوتیم امش هک دیشاب هتشاد

 ۳ ای ۲ زا رتشیب ار تلاح نیا .دندرگ یمرب اجک زا و دنوریم اجک ات جاوما

 ۲ لوط رد ناتندب رد هک ار یتارییغت سپس ؟دینکن ینالوط یسفنت لکیس

 .دینک ساسحا دوشیم داجیا یسفنت یدعب لکیس ۳ ای

 دیهدی تلاح رییغت هتسشن تیعضو هب هیلوا ندیشک زارد تیعضو زا

 نیا .دیهدیم ماجنا قیمع یاهمدزاب هک یلاح رد ؛ دیتسیاب اپ رس سپس و

 یگدشاصهر زا دعب یجیگ زا و دنکیم نیمضت ار امش شمارآ .تلاح

 شمارآ امش یارب هک یتلاح رد .دنکیم یریگولج قیمع (نشیسکلیر)

 سفنت .دینک نازیوآ ندب رانک رد یتحار هب ار دوخ یاهوزاب .تسا شخب

 ماجنا هک یقیمع مداب نامزمه جاوما ردقچ هک دینک ساسحا و دیربب ورف ار

 ماجنا مدزاب هک یماگنه دعب و دنیآیم الاب ایرد رد دم دننام دیهدیم

 و دینک رارکت ار راک نیا .دنوریم نیناپ ایرد رد رزج دننام .دیهدیم

 .دننک تکرح یسفنت جاوما اب یتحار هب امش یاهوزاب دی راذگب

 تم



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 وراد کی یلایخ قاشنتسا شور ۸

 دیتسه شنورب هدننک داشگ یوراد کی قاشتتسا لاح رد دینک روصت

 و تسس و ضیرع ار امش هیر و اهشنورب یباوه یاهارحم ۀراوید هک

 مرن و کزان هقرو کی لثم امش هیر و اهشنورپ دیراذگب .دنکیم هتفراو

 رد و دنوش هتفراو و تسس دیراذگب مدزاب لوط رد .دنوش تسس و میالم

 .دوش رارقرب یتحار هب اوه نایرج و دندرگ ضیرع ًاددجم مد لوط

 تسوپ قیرط زا سفنت شور-٩
 و دیوش زکرمتم ناتندب زا یرگید حطس ای یناشیپ یور رب دینک یعس

 سفنت ؛ دوشیم ماجنا تمسق نیا تسوپ قیرط زا مدزاب و مد دینک روصت

 سفنت ؛دوریم نوریب تمسف نیا زا یزیچ دینک ساسحا و دیهد نوریب ار

 نامه .درشیم لخاد تمسق نیا زا یزیچ دینک ساسحا و دیشکب لخاد ار

 هزاجا .دیهدیم نوریب تسوپ قیرط زا ار سفنت ناتروصت رد هک روط

 .دوش (سکلیر) تسس تمسق نآ دیهد

 نیا هک دینک ساسحا و دیشکب لخاد تسوپ قیرط زا ار سفتت ًاددجم
 .تسا هدش باداش تمسق



 مزیت وئییه اب یسنج یورین تیوفت

 لصافم ندرک لش شور-۰

 (گنهآ) متیر و مظن (یساکعنا) یسکلفر روط هب هک یبصع یاهلولس

 یاضف رد یهاگ و لصافم شوح و لوح رد .دننکیم میظنت ار یسفنت

 مگارفاید یزاس لش رد یاهژیو رثا لصافم یور راک .دنراد رارق لصفم

 لومعم روط هب ,یسفنت مظن تارییغت ای و .ندیشک هآ ای هزایمخ ره .دراد

 هب هباشم ریز تانیرمت :دننکیم مهارف ار لصافم یشزرو تانیرمت

 هناش و ندرگ و رس هیحان رب یاهژیو رثا و دنتسه ردناسکلا کینکت

 ۱۱۱ رنراد

 زین ندرک تحارتسا یارب یهاگ هیکت یراد هتسد یلدنص یور رب

 یهاپ .دیراذگب یلدنص هتسد یور رب ار ناتیاهتسد .دینیشنب .دشاب هتشاد

 .دشاب هدش مخ زین امشیاهوناز و دشاب هتشاد رارق قاتا فک یور امش

 .دینک رکف ریز ترابع هب مد هب هجوت نودب و مدزاب لاح رد سپس

 ںوتس د .ندرک »همدم زد تلی ع یل و اهب راکتسد زا شور نیا رد + و دناسکلا تۆد ء۷١

 وحتي رب  والع اپانرد نبا اب درع یم هډاعنسا يدي تعصر دجصتن یارب اب و تسد ر گن با ردو

 دوش یم رتب رب دد هبحژر .یشنن و قرر و لق تیم و



 مادک ره نات زاین قبط .دوش دراو اههیر هب شالت نودب اوه نایرج دیراذگب

 :دیربب راک هب دیناوتیم ار اهنآ ةمه ای تارابع نیا زا

 هب ار اوه وگب ندرگ هب ... دنریب ندرگ تمس هب ار اوه .وگب اههناش هب

 ... دنک تیاده کف فرط هب ار اوه وگب رس هب .. . دنک تیاده رس فرط

 نآ وگب اهمشچ هساک هب ... دنک تیاده نابز تمس هب ار نآ وگب زین ار ولگ

 هب. دار افت ار اره گن اهن ار اک هبا

 اهتسد هب ار نآ وگب اه چم هب . . . دنناسرب اهدعاس هب ار نآ وگب جنرآ

 اههرهم نوتس هب ... دنناسرب اه تشگنا هب ار نآ وگب اهتسد هب ... دناسرب

 نگل هب ار نآ وگب رمک هب ... دنناسرب اههدند هب ار نآ وگب هنیس قانج و

 وب اهوناز هب ... دنناسرب اهنار هب ار نآ وگب نار لصافم هب . . . دناسرب

 هب ... دنناسرب اهاپ هب ار نآ وگب اهقاس هب ... دنناسرب اه قاس هب ار نآ

 . . . دنناسرب اه تشگنا هب ار نآ وگب اهاپ

 هب اههناش هک .دنکیم داجیا دوخ رد ار ینهذ ریوصت نیا وجنامرد

 و اهوناز .اهفاس .دنشاب هداتفا اهوزاب .دنوشیم زاب نوریب هب ور و نیفرط

 نازیرآ اههنوگ زا تروص .دنوش هدیشک نیفرط هب دوخ نزو کمک هب اهاپ

 ر



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 ؛دنکیم لش ار لصافم اهراک نیا مامت .دشاب هدش اهر و لش کف و .دشاب

 .تسا رثژم مدزاب لوط رد ًاصوصخ

 یرطب ندرک یلاخ و رپ شور -۱

 دنریگیم دای اههدنناوخ و اههشیپ رنه هک تسا یناملآ شور کی نیا

 رطاخ هب .دنهدیم ماجنا ار سکلیر و قیمع یاهسفنت اگوی تانیرمت اب و

 یرطب هت.دوشیم هتخير یرطب نورد هب عیام هک یتقو دیشاب هتشاد

 هتخير نوریب عیام هک ینامز و دنوشیم رپ نآ یالاب و طسو زا رتدوز

 ندب هک دینک روصت .دوشیم یلاخ نآ یالاب زا رتدوز یرطب هت دوشیم

 یرطب نآ فک لوا .دینکیم رپ مد یاوه اب ار نآ هک تسا یرطب کی امش

 هک دینک روصت مدزاب ماگنه .رتالاب والاب یاه تمسق دعب و دوشیم رپ

 یلاخ مکش تمسق نیرتنیئاپ لوا .تسا ندش یلاخ یلاح رد یرطب

 رارکت ار لمع نیا .هنیس ةسفق دعب و مکش یالاب تمسف سپس .دوشیم

 همادا و هداد ماجنا راب هس زا رتشیبار یداع روط هب سفنت لمع یلو ؛دینک

 .دیهد

 بم



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 راکدوخ یاهچراپ کسورع شور-۲

 ار دوخ نامشچ و دیشاب تحار :دینک لمع هنوگ نیا ,شور نیا رد

 هک دیهدب هزاجا سپس و دیربب الاب یمک ار دوخ یاهوزاب زا یکی .دیدنبب

 کی تسد هکیروط نامه) دتفیب ورف ینیگنس هب دیراذگب .دتفیب ورف

 دوخ نهذ رد ار یکسورع .(دتفایم نییاپ یزاب بش همیخ کسورع

 کچوک یادناپ کی. یلمخم شوگرخ کی .مرن تشلاب کی :دینکروصت

 یاهوزاب زا یکی ًاددجم. دیتسه لیام امش هک یمرن زیچ ره ای و وتپ کی ای

 .دنک تحارتسا یاهظحل دیهد هزاجاو دیزادنیبورف و دیربب الاب ار دوخ

 راک نیا .دیربب الاب ار اهنآ عقاو رد و ؛دینک رکف ناتیاهوزاب هب هرابود الاح

 هک یماگنه ناتلایخ رد ًاددجم و دیهد ماجنا روصت و لایخ رد طقف ار

 داجیا امش رد سح نیا دیراذگب .دیزادنیب نیئاپ هب ار نآ دینکیم سفنت

 نیمه الاح .دوشیم مرن ناتیاهوزاب .سفن نداد نوریب نامز رد هک دوش

 روصت هلحرم نیلوا رد دیناوتیم .دیهد ماجنا ناترگید یوزاب اب ار راک

 هجوت یلو ؛دنکیمن یقرف چیه .دیربب الاب ار ناتیاهوزاب ًأعقاو ای.دینک

 ار راک نیا یدودح ات طقف .دیربن الاب یلیخ ار ناتیاهوزاب هک دیشاب هتشاد



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ورف هک دیهد هزاجا سپس و دینک سح ار نآ ینیگنس هک دیهد ماجنا

 رتشیب ار لمع نیا دینک یعس الاح .(سکلیر) مرن مارآ روط هب هتبلا .دتفیب

 ورف ار نآ دیهدیم نوریب ار دوخ سفن یتقو و دینک روصت رتشیب و

 .دشاب مارآ و تحار و کبس دیهد هزاجا و دیزادنیب

 هک یاهزادنا هب طقف .مک یلیخ ؛دیربب الاب ار ناتیاهاپ زا یکی نونکا

 کیس و مارآ .مارآ هک دیهد هزاجا و دینک سح ار نآ ینیگنس دیناوتب

 ماجنا .دیشک یم سفن نوریب هب هک ینامز رد دینک یعس ار لمع نیا .دتفیب

 رد ار لمع نیا الاح .دیربب الاب ار ناتیاپ دیناوتیم هک اجنآ ات و دیهد

 دیهد هزاجا و دینک رارکت نات رکف رد راب دنچ ار نآ ؛دیهد ماجنا ناتروصت

 .دشاب تحار و مارآ ناتیاپ هک

 یمک رادقم هب ار نآ .دیهد ماجنا ناترگید یاپ اب ار راک نیمه نونکا

 :دشاب تحار .دیهدیم نوریب ار ناتسفن هک یماگنه دینک یعس و دینک دنلب

 یاپ لثم دیهد هزاجا ؛هدوش تسس و مرن .یاهچراپ یکسورع لثم دیراذگب

 اب .دیتسه لیام هک تقو ره .دینک یتحار ساسحا .دتفیب ورف کسورع

 یرتشیب یتحار ساسحا هک یرگید تمسق ره ای ناتیاهاپ نداد تکرح

 ف
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 .دیهد ماجنا ار لمع نیا .دینکیم

 تحار دیراذگب و دیربب الاب مه اب ار اهاپ ود ره دوخ رکف رد الاح

 ره ینعی :اهتمسق مامت هرخالاب .کنکداب کی لثم کبس و تحار ؛دنشاب

 و دیهد نوریب هب ار دوخ سفن .دنشاب تحار یگمه .مه اب اپ و تسد ود

 مارآ و تحار .دننک یکبس ساسحا ناتیاهاپ و اهتسد هک دیهد هزاجا

 نیمز یور رب یلدنص کی ثیامح اب هک یاهچراپ یکسورع نوچمه

 . ایم | هتفرگ رارق تح ار

 اهمادنا ندش مرگ

 باتفآ لباقم رد امش یاهچراپ کسورع هک دینک روصت یدعب مدق رد

 هب کسورع .دوش مرگ نآ ترارح اب هک دیهدیم هزاجا امش و دراد رارق

 هب روطچ دیشروخ دینیبب .هدیشک زارد باتفآ لباقم رد یتحار و یمارآ

 یوزاب یور رب سپس و دوخ یوزاب کی یور رب ار نآ لوا ,دباتیم نآ

 اما .تسار رس و دراد رارق هیاس رد هک دینک هاگن .دینک ساسحا نات رگید

 دینک ساسحا ار ناتیاهوزاب .دنتسه باتفآ عشعشت لباقم رد شیاهمادنا
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 دینک ساسحا ار ناترگید یوزاب .دنتسه شمارآ لامک رد و .مرن و مرگ

 هب ناتیاهاپ زا یکی دیهد هزاجا سپس ...تسا هدش (سکلیر) مرن و مرگ

 و مرن ناترگید یاپ دیهد هزاجا الاح .دوش مرگ دیشروخ ةعشا هلیسو

 و دیراد گرزب کسورع کی امش هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دوش سکلیر

 ؛دناهدش تحار و م رگ امش یاهمادنا همه .دیاهدیشک زارد باتفآ لباقم رد

 .تسا هیاس رد امش رس اما

 بلق نابرض
 ار یزیچ ناتدوخ رد .تسا هدش مارآ هک دیتسه یکسورع امش نونکا

 دراد دوجو امش رد نامز ره رد مارآ تکرح کی لثم هک دینکیم ساسحا

 و زور .دینک تکرح هک دنکیم کمک امش هب نیا .تسامش " بلق" نآ و

 دیودیم امش هک یلاح رد .دیشاب هتشادن هچ و دیشاب هتشاد هجوت هچ بش

 لوط رد هک یماگنه .رتهتسهآ یهاگ و رت عیرس یهاگ ,دیوریم هار ای و

 ینامز و رتعیرس ینامز .کچوک روتوم ار نآ .دیوریم شیپ یریسم

 گنهآ دیناوتیم الاح و تسا یعیبط ًالماک نیا .دنکیم تکرح رتدنک
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 سح ار ساسحا نیا ًاعقاو امش هک تسین مهم .دینک سح مه ار ناتبلق

 رکف دوخ بلق هب لاح ره هب .دییامنیم روصت ناتلایخ رد طقف ای دینکیم

 امش دنچ ره .دنکیم لمع امش یارب متسیس نیا !مرکشتم :دیئوگب و دینک

 وا هب و دیشاب شرانک رد یکدنا یارب الاح سپس .دینکن ای دینک رکف نآ هب

 امش هب یبوخ ساسحا هک دینیبب ؛دینک رکشت ناتبلق زا !مرکشتم دییوگب

 .دهدیم تسد

 لثم امش یسفنت گنهآ .دیشاب ناتدوخ سفن هجوتم یاهظحل یارب

 دنک ای دنت ار نآ دیناوت یم امش .تسا رتدنت یهاگ و رتدنک یهاگ امش بلق

 .دیشکیم سفن هآ تلاح هب امش رگا .تسبوخ .دینک قیمع ای یحطس .دینک

 سفنت یماگنه .یاهظحل یارب سپس و دیشکب سفن قیمع هک تسا رتهب

 و اهوزاب یالاب ,ناتشگنارس نایم زا ار سفنت نایرج .دیشکیم نورد هب ار

 سفنت هک یماگنه سپس و دیهد روبع دوخ هنیس هسفق و ناتیاههناش نایم

 فرطب .دوخ مکش فرط هب :دیهد نییاپ هب ار نآ .دیهدیم نوریب هب ار
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 .دینک رارکت راب ۳ ات ۲ یارب ار راک نیا .ناتیاهاپ ناتشگنا رس و ناتیاهاپ

 کی ,سونایقا کی رد انش دننام ؛دیاهدش روانش اوه تارذ یور رب امش هک

 گنهآ اب نامزمه ار امش جاوما دیراذگب .رختسا کی ای و گرزب دور

 .دنربب دوخ اب یمارآ هب یسفنت

 زا یشان یامرگ ساسحاودینک تیاده ار سفنت ناتتسد فک هب الاح

 دعب و دینک رارکت اهراب ار راک نیا.دینک هبرجت تسد فک رد ار سفنت

 روصت .دیهدیم نییاپ ار ناتسفن هک روط نامه؛دینک اهر ار ناتیاهتسد

 هب دعب .دوشیم تیاده امش یولگ فرط هب امرگ سفنت ره اب هک دینک

 تذل یامرگ نیا دیراذگب...(مکش)فرط هبو .هنیس هسفف نییاپ فرط

 .دوش رشتنم طاقن نیا رد شخب

 مرگأعقاو یندیشون کی ندیشون لاح رد دینک روصت دیناوت یم هک نیا

 لاح رد و تسا مرگ و هدش هتخادگ ترارح زا یثیش کی یتح ای.دیتسه

 همه امرگ نیا اب نامزمه .دنکیم مرگ ار ناتندب و تسامش ندب رد شخرچ

 .دوشیم (مرن و لش) سکلیر امش ندب
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 یسنج لئاسم رد مزیقونپیه

 هتشاد یناوارف یاهدربراک دناوتیم زین یسنج لئاسم رد مزیتونپیه

 :زا تسترابعاهنآ نیرتمهم هک دشاب

 .یناوهش ینهذ یزاس ريوصت .ینهذ یناوخارف اب هارمه یزاسریوصت

 زاربا .یمسجت نیرمت .یتخانش یزاسزاب .یمزیتونپیه ییادز تیساسح

 عجار دعب یاهتمسق رد هک.یراجزنا یزاسریوصت و یمزیت ونپیه دوجو

 . دش دهاوخ هداد یرتشیب تاحیضوت مادک ره هب

 قوف یاهدربراک حیضوت و یسررب هب میهاوخب هک نآ زا لبق

 تالالتخا عفر هب .عقاو رد مزیتونپیه هک میوش ررآدای دیاب.میزادرپب

 تالالتخا هن .دنکیم کمک دنشاب هتشاد دازناور هشير هک امش یسنج



 .امش یوضع

 .دینک هعجارم جلاعم کشزپ هب دیاب یوضع تالالتخا دروم رد

 یسنج لالتخا یعطق جالع .ییاهنت هب مزیتونپیه هک نیا رگید ۀتکن

 رایسب کمک هتبلا هک دنکیم کمک نآ هب طقف هکلب .درب دهاوخن امش

 .دوب دهاوخ یرثرم

 هب یرکف یاقلا یعون مزیتونپیه دوخ و مزیتونپیه هک اجنآ زا ًاتدعاق

 ناتدوخ رد تسا مزال راتفر رییغت یارب اذل .تسا ناتدوخ ای نارگید

 هک نآ زا لبق نیاربانب ؛دینک داجیا تینهذ رییغت ًاصوصخ و هیحور رییغت

 مزال .دینک کمک دوخ هب مزیتونپیه دوخ اب دیناوتیم هنوگچ دیزومایب

 .تشاذگ دهاوخ ناتراتفر رب یریثات هج امش تینهذ دینادب تسا

 اب میقتسم طابسترا مزیتونپیه .دش ناونع زین ًالبق هک هنوگ نامه

 یاهشور هب نتخادرپ زا لبق نییاربانب .دراد امش ینهذ یاهرواب

 تسا رتهب .دننک لح ار امش یسنج لئاسم دنناوتیم هک یمزیتونپیه

 رثا رد هک یناور مسیناکم اب زین یسنج لئاسم نرماریپ طلغ یاهرواباب

 .دیوش انشآ .ددرگیم یسنج ینارتان داجیا ببس طلغ یاهرواب نیمه
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 یسنج لئاسم هراب رد طلف یاهرواب

 یسنج یناوتا درخ رد صاخشا دوشیم ببس هک یلئاسم زا یکی

 یتسردان یاهرواب دنوش راچد یحور فعض هب نآ لابند هبودننک ساسحا

 تسردان یاهرواب نیا .دنراد دوخ نهذ رد یسنج لئاسم هرابرد هک تسا

 هب .هداوناخ ًاصوصخ هب طیحم طسوت یناوجونو یکدوک یاهلاس یط رد

 نیا یلاسگرزب رد و دوشیم ءاقلا درف هب میقتسم ریغ ای میقتسم روط

 .دهدیم رارف ریثأت تحت ار وا یسنح تیلاعف

 :زادنت رابع تسردان یاهرواب نیا

 ای یگتسخ .قلخ .لیم هب هجوت نودبو دسرب ظوعن تلاح هب دیاب درف -۱

 .دنک ءاضرا ار دوخ یسنج کیرش .عناوم ریاس

 نیا ريغ رد؛دسرب دیدشاتبسن یسنج تذل جوا هب راب نیدنچ دیاب نز -۲

 .دراد یسنج لکشم تروص

 باوخ زا دوز عبص ندش رادیب .ناوارف هلغشم و دایز راک مغر ىلع -۳

 یسنج شزیمآ راب نیدنچ هتفه لوط رد دياب نآزا یشان یگتسخر

 .دریگب تروص
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 رهوش و نز نیب یسنج مهافت مدع ثعاب هک یلماوع زا یخرب

 :زا تسترابع دوشیم

 .یسنج سامت هب لیامت رد رهوشو نز نایم دایز یاهتوافت -۱

 .دشاب نآ نامز تدم ایو یسنج لمع ماجنا هوحن رد دناوتیم توافت نیا

 .دنکیم یقلت باذج ریغ ار یرگید نیفرط زا یکی -۲
 تالکشم و لئاسم اب طابترا رد ًاضعب هک اهیدرسلد و یتحاران -۳

 رهوشو نز نیب یفطاع طباور یگریت ببس و تسا هنازور یگدنز

 یاهرواب حالصا و اهشرگن رییغت رد دناوتیم مزیتونپیه .ددرگیم

 هتبلا .دنکیم کمک امش هب رثوم وحن هب .هدش رکذ تالکشم و تسردان

 هب عجار درف ینهذ یاهرواب و اهشرگن .مزیتونپیه ماجنا زا لبق تسا مزال

 تسا رتهب نیاربانب.دریگ رارق یبایزرا دروم شرسمه زینو یسنج لئاسم

 یرایشوه رد مزیتونپیه اب نامزمه .تسا یفنم یاهرواب یاراد هچنانچ

 .دزادرپب اهرواب نیا حالصا هب زین



 راتفر و هیحور «تینهذ

 انشآ راتفرو هیحور اب تینهذ طابترا زا هک تسا مزال ریز لیالد هب انب

 :دیوش

 یناوتان بیس هک تسا یددعتم یحور لماوع هشیر .یفنم تینهذ -۱

 .دنوشیم یسنج یاه

 تبثم یاه تینهذ و دنوش ییاسانش یفنم یاه تینهذ رگا -۲

 .دوشیم داجیا یسنج تالالتخا رد یمیظع لوحت .دندرگ اهنآ نیزگیاج

 راک و رس تینهذ اب ًاقیمع ود ره .مزیتونپیه دوخ و مزیتونپیه -۳

 .دنراد

 هلئسم کی هب امش ینهذ شرگن عون هب ناسانشناور ؟تسیچ تینهذ

 قیرط زا هک تسامش ینهذ هچیرد .تینهذ عقاو رد .دنیوگیم "تینهذ

 هوحن امش تینهذ .رگید ترابع هب .دیرگنیم ار دوخ فارطا عیاقو نآ

 .تسا فارطا عیاقو زا امش ریسفت



 ای داش ار ام هک دنتسین عیاقو نیا هک تسنیا .دراد تیعقاو هچنآ

 :دنکیم تحاران ای داش ار ام هک تسام تینهذ نیا هکلب .دننکیم تحاران

 .عیاقو نآ زا ام ریسفت ینعی

 راتفر یانعم ام نهذ هاگتسد ,میتسه سویأم یتقو عیاقو بلغا رد

 ریوصت و دنکیم هغلابم ار نآ ای .دنکیمن ریسفت یتسرد هب ای ار نارگید

 هب هظحل رد امش .دینک هجوت ریز لاثم هب .دروآیم دوجو هب نآ زا یفنم

 وا ًاقافتا .دهدب شوگ امش یاهفرح هب ناترسمه .دیراد تسود یصوصخ

 .درخب هچ امش دلوت یارب هک تسا رکف نیا رد

 هدنبیز هک تسا ییوداک هب شساوح وا یلو دینزیم فرح وا اب امش

 کی "؟یتفگ یزیچ هچ !هچ " :دیوگیم امش هب وا ناهگان .دشاب امش

 میاهفرح هبالصا هک دشاب نیا دناوت یم هعقاو نیا زا امش ینهذ تشادرب

 وا رکف رد هک هچنآ زا ایآ "متسین مهم شیارب نم .دهدیمن تیمها

 ؟دیدرکیم ار تشادرب نیمه مه زاب.دیتشاد ربخ رگا درذگیم

> 
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 :دینک هجوت .دراد دوجو بآ نآ فصن ات هک یناویل هب .یرگید لاثم رد

 فصن دیئوگب ای تسا رپ ناویل فصن دیئوگب تسا نکمم ؟دینیبیم هچ

 یلاخ نآ رگید فصن و رپ ناریل فصن دیئوگب هک نآ ای .تسا یلاخ ناویل

 عون هس رگنایب اما ؛تسا تسرد دیاهتفگ هچنآ .تروص هس ره رد .تسا

 .تسا درفنم هعقاو کی زا امش صاخ تینهذ

 .یلاخ و رپ یاههمین نیا زا تسا راشرس امش ییوشانز یگدنز

 ار ناترسمه دنخبل امش رگا .ترکس یاهظحل و دنخبل و تبحم یاهظحل

 هب ار نآ رگا لاح؟تشاد دیهاوخ یساسحا هچ .دیریگب تبحم یانعم هب

 :دینک هجوت یرگید لاثم هب ؟روطچ .دینک ضرف رخسمت

 دنخبل .دیوگیم مالس وا هب شرسمه دورو ضحم هب " فلا مناخ

 هعقاو نیا زا تینهذد دنچ دناوتیم مناخ نیا .دسوبیم ار وا و دنزیم

 :دشاب هتشاد

 رس رد یاهشقن هچ تسیث مولعم زاب ؛تسا راک رد یکلک ًامتح دا

 !دراد
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 .تسا لاحشوخ ماهدمآ نم هکنيا زا و دوب هدش گنت میارب شلد ۲

 دوخ نهذ رد ار لوا تشادرب مناخ نیا رسمه رگا.دینوگب الاح بوخ

 خساپ .دروخن " کلک" هکنیا یارب ًاملسم ؟دش دهاوخ هچ .دنارورپب

 هچ تروص نیا رد .داد دهاوخ ساسحا زایلاخ و درس یلیخ ار شرسمه

 ؟داتفا دهاوخ یفافتا

 کرد ارم»:دشیدنایم دوخ شیپ و دوشیم ریگلد وا زا زین شرسمه

 دهاوخن هسوب و دنخبل و مالس رگید .دعب تاعفد رد شراتفر و «دنکیمن

 رود مه زا یلیخ دننکیم ساسحا رهوش و نز هک دسریم ارف ینامز و .دوب

 ندش کیدزن هب یلیم و تسا هدش مک زین اهنآ یسنج طباور یتح .دناهدش

 .دننکیمن ساسحا دوخ رد یرگید هب

 یاهدروخرب زا رپ ییوشانز یاه یگدنز .دیدرک هظحالم هک هنوگ نامه

 اب .تبثم و هدنزاس هاگ و تسا برخم و یفنم هاگ هتبلا هک تساه تینهذ

 ۱ :دینک هاگن ریز ثلثم هب .حیضوت نیا

 هبحور راتفر
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 ار امش هیحور .امش تیئهذ .دوشیم هدید لکش رد هک هنوگ نامه

 .دوشیم ثعاب ار ناتراتفر .امش هیحور و دهدیم لکش

 دوخ اب .دنزیم گنز امش هب راک لحم زا ناترسمه دینک ضرف

 ساسحا تروص نیا رد " تسین مهم وا یارب نم دوجو ًالصا" ديشیدنایم

 تینهذ دننام زین امش هیحور ینعی درک دیهارخ ییاهنت و یگراچیب

 دینیبیم ار ناترسمه هک ینامز .تلاح نیا رد .دش دهاوخ یفنم .ناتیفنم

 .دوشيم یفنم زین ناتراتفر ینعی :دینکیمن تبحم وا هب هتشذگ دننام

 :دوشیم هچ دیشاب هتشاد تبثم تینهذ رگا لاح

 هدنکیمن رکف نم هب هک تس نیا شیانعم یلو هدر كنز نم هب

 / .تسا شالت لاح رد نم هاقر رطاخ هب هکلب ۷

 رسمهاریز شه تفبنوخ نم ې ._.دیرب ذبيم ار نانرسه یمرگ اب

 .مراد یراکادف دیشکيم شوغآ رد و

 کر هلو
 ےس
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 زین امش راتفر ینعی ؛تسا هفرط ود هطبار نیا هک دینادب تسا بلاج
 نامه .دشاب روط ره امش هیحور و دهدیم رارق ریثأت تحت ار امش هیحور

 نالا نیمه ؛دینک هبرجت ار تلاح نیا هکنیا یارب .درک دیهاوخ رکف هنوگ

 بلاطم هب یگتسخ یور زا و دیریگب دوخ هب ار یاهتسخ مدآ تیعضو

 لسک امش ةيحور مک مک .دیهدب همادا یمک ار تلاح نیا .دینک هاگن باتک

 الما .تسا هدننک هتسخ بلاطم نیا ردقچ دینکیم رکف هاگنآ ؛دوشیم

 نامه اب و دوشیم یفنم امش تینهذ یگداس نیمه هب .تسا فرخزم

 .دوش تبثم دناوت یم مه تلوهس

 ناترسمه هب دیهاوخیم دینک ضرف .یلصا بلطم رس میدرگرب

 :میریگیم رظن رد ار یفنم تینهذ ادتبا ؛دیوش کیدزن

 دبا یم مدب زا زا

e ۳۳ 



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 زاب یسنج کیرحت یبصع یژولویزیف هب «؟» تمالع هب خساپ یارب
 و دیراد لیامت هن یطیارش نینچ رد ارچ هک دیمهف دیهاوخ تقونآ .دیدرگ

 .جییهت هن

 :دینک شیامزآ ار تبثم تینهذ هزجعم لاح

 س و
 وا مراد تسود هک منکیم ساحا ۰

 مریگب شوعآ رد دوجو مامتابار

 ؟تسین روطنیا ؟تسیچ "؟۳ تمالع دینادیم ًامتح بوخ
 .دینک رپ امش ار ؟ تمالع راب نيا .مينکیم نیرمت مهزای

 تسا يهاوخدوح و تپ نانا وا

 متسه وا



 مزیتونهیه اب یسلج یورین تیوقت

 دمیفیم اد نع وا

7 
 جوشیم کیر وا نشع رد نم سس وج ؟

 تسا یاو یراک ۰ ون لمع

 ضابقنا تلاح نیا رد امش ندب راتفر هک دید دیهاوخ دعب یاهتمسق رد

 .دوب دهاوخ تبراقم زا یشان درد و نژار دازناور



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ریثأت رگیدکی زا رهوش و نز یقلت زرط یور یفنم ینهذ ریوصت

 تسد زا ار تبثم یاههبنج هب هجوت ییاناوت هک یروط هب ؛دراذگیم

 راتفر هنوگره .طیارش نیا رد .دننیبیم ار یفنم یاههبنج اهنت و دنهدیم

 یفنم .روظنم نودب یاهراتفر .دنکیم هولج ابیزان و تشز رسمه رادرک و

 رگ هولج دب تسه هچنآ زا شیب ,یفنم یاهراتفر و دسریم رظن هب

 یقلت یثنخ تیاهنرد و دسریم یفنم رظن هب تبثم یاهراتفر .دوشیم

 راتفر هدهاشم مغریلع ینز .تسین دیعب طیارش نیارد.دوشیم

 یاهمانرب ًامتح سنج دب نیا" :دیوگب دوخ شیپ ,شرهوش زیمآتبحم

 و نامز تشذگ اب ,رگیدکی زا ار رهوش و نز شودخم ینهذ ریوصت "دراد

 هک .بسانم یاهراتفر و دباییم یرتشیب ماکحتسا دیدج ثداوح هبرجت

 یدوز هب .دنکیمن ادیپ ار ینهذ مکحتسم ژد نیا هب ذوفن یارب یهار

 .دنوشیم شومآرف

 تبث ار دوخ رظن دروم ثداوح اهنت .هدش راگدنام تینهذ هکنیا هب رظن

 رظن هب یعقاو و یعیبط .رسمه زا دب تینهذ هک درذگیمن یرید .دنکیم

 هدش داجیا یاهرواب هب نانچ .هدیجنر رهوش ای و نز هرخالاب و دسریمآ

 e ف



O DTتن تا  

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 شناتسود یارب بات و بآ و نانیمطا اب ار اهنآ و دوشیم نئمطم دوخ

 رد زین .دنتسه فرطیب هدنونش ًافرص هک اهنآ یتح هک .دنکیم نایب

 زا یشان ,یفنم تینهذ اه تقو یلیخ .دننکیمن دیدرت اههتفگ نیا یتسرد

 یاهداوناخ رد رگا ًالثم .تسا هداوناخاصوصخ.طیحم یتیبرت یوگلا ءاقلا

 و دناهتشاد زاب یسنج روما هب عجار شسرپ و تبحص زا ار کدرک ًامئاد

 یفنم تینهذ اب کدوک تسا یهیدب .دناهدرک دادملق تشز یاهدیدپ ار نآ

 .دنکیم دادملق یناویح لمع ار نآ و هدش گرزب یسنج لمع هب تبسن

 رسمه زا یرتهب ینهذ ریوصت هکنآ یارب .دش هتفگ هک هچنآ هب هجوت اب

 هبرجت ار یرتشخب تذل یسنج هطبار نآ هیاس رد و دیشاب هتشاد دوخ

 :دیراپسب رطاخ هب ار ریز تاکن دینک یعس .دینک

 یشان .اهنآ نایم کاکطصا زا یگرزب تمسق هک دننادب دیاب رهوش و نزا

 زا هن دوشیم یشان اهنآ تینهذ زا هک تسا ییاه تشادرب ءوس زا

 .دهدیم خر هک ییاهتیعقاو

 " دب" ًاموزل اهنآ رسمه تایصوصخ همه هک دننادب دیاب رهوش و نز ۲

N rO 
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 دیدجت .رگیدکی هب تیسن دوخ یاه نیقلت زرط رد دیاب رهوش و نز -۳

 هب و دننک شومارف هدمآ دوجوب تهج یب هک ار یفنم تاساسحا .دننک رظن
 .دنهدب اهب تیثم یاههبنج

 نآ یسنج هلئسم هب عجار امش تینهذ دینک ضرف .ریز ریوصت رد

 دیهاوخ یاهیحور هچ تسا ییوشانز فطاوع لمکم یسنج لمع هک دشاب
 یاج رد ار دوخ خساپ .دوب دهاوخ هچ امش درکلمع و راتفر هاگنآ و تشاد

 .دیسیونب لاوس تمالع

SS 
ِ 

 او وا هک مرادن ارنآ یياناوت نم

= e \ 
 يا ق ا

 لازنا بیس .دروم نیا رد امش راتفر هک دید دیهاوخ دعب یاهتمسق رد #

 .دوب دهاوخ سردوز

 ہم لار



IRL EEE CEASA KANDER! 

 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 یدش رادهچب را سرت

 بارطضا سس سر ريد لازا

 هحور لل زار

 منک یزاب شفت يسج هطبار رد دباب نم
 9 دوش یصار مرسه از 1

 و ی راجزنا و یرگشاخ رپ

> 



 7ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 عوشيم ککیرش یسنج هطبار رد نم

۳ 
 تذل و تکارش یاسا سس سس ددم لیامت و شسارآ

 تیراقم زادعب تسثم هرطاخ و

 موش لازا دوز اداب

 کک



 _ ____ مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت _

 و هدرتسگ دربراک یسنج لئاسم رد مزیت ونپیه .دش رکذ هک هنوگ نامه

 دروم ریز دراوم رد یسنج نامرد رد مزین ونپیه یلک روط هب .دراد یرثژم

 ؛دریگیم رارق هدافتسا

 .یسنج تافارحنا هدننک داجیا لمارع صیخشت -۱

 .سشن تزع و سفن هب دامتعا تیوقت -۲

 ییاه نیقلت طسوت لمع نیا :رامیب یاههناشن دوبهب روظنم هب نیقلت -۳

 .ددرگیم طوبرم یرامیب یاه هناشن هب ًامیقتسم هک دوشیم ماجنا

 .یسنج درکلمع بارطظا شهاک ۴

 دننام .یسنج هلئسم نوماریپ یناجیه یاه ضراعت یزاس فرطرب ه

 هب تبسن درف تسردان و یفنم شرگن رییغت یلک روط هب و هانگ ساسحا

 .یسنج لئاسم

 .یسنج لیم شیازفا ۶

 (۱۹۸۵ .کنلیزارگ زا سابتقا) .یسنج لیم شهاک ۷

 رد یدس دننام هک دشاب ییاهناجیه هدننک فرطرب دناوتیم مزیت ونپیه

 تاروصت و یسنج راکفا و .دننکیم لمع یسنج جییهت و کیرحت ربارب

 سس



 مزیت وئپیه اب یسنج یورین تیوقت

 داجیا یسنج یلیم یب و تسا هدش بوکرس رامیب درف رد هک ار یناوهش

 و اه شرگن دناوتیم رگنامرد .مزیتونپیه طسوت .دزاس هدنز .تسا هدرک

 و دنکب ییاسانش .دنتسه ملاسان یسنج راتفر یانب ریز هک ار یدیاقع
 ليم هک ار یمناخ ناوتیم مزیتونپیه اب ًالثم .دهدب رییغت ار اهنآ ًامیقتسم

 هب و دنادیم ناسنا نأش یارو ار یسنج لمع و یناویح یلیم ار یسنج
 .دنکیم هانگ ساسحا دوخ رسمه اب یسنج لمع هب تبسن لیلد نیمه
 دبای تسد دروم نیا رد حیحص و یلوصا یشرگن هب ات داد ینامرد تخانش

 .دربب تذل دوخ یسنج تیلاعف زا نآ هیاس رد و

 یسنج کیرش ,یسنج لئاسم (یمزیتونپیه ریغ) یتنس نامرد رد رگا

 رامیب هب تیقفوم اب ار کینکت دناوتیمن رگنامرد .دشاب هتشادن روضح

 کیرش رادیاپ و مئاد روضح هب یزاین مزیتونپیه رد یلو هدیامن میهفت

 دوخ یسنج کیرش ةرابرد (نالپاک رظن قبط) نارامیب زا یهورگ
 هب ار رما نیا ؛دوشیم اهنآ یسنج لیم فیعضت ببس هک دنراد یفنم راکفا

 لئاسم ینامرد مزیت ونپیه لوصا .دومن نامرد مزیت ونپیه اب ناوت یم یتحار

ap 



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 نآ هب و دنتسه نآ ناهاوخ هک دوشیم هیصوت یناسک دروم رد یسنج

 تاروصت یاراد و دنتسه برطضم یسنج لامعا ماگنه .دنراد دامتعا

 .دنرادن یسنج روصتالوصا ای دنشابیم یسنج یفنم

 هتفهن للع اهنت هن ات دنکیم کمک مزیتونپیه .دش هتفگ هک هنوگ نامه

 هکلب .دوش فشک هاگآدوخان ریمض رد یسنج یاهرامیب و تالالتخا

 رد تبثم شرگن و دوش مهارف زین نآ هب تبسن یلوصا و یقطنم تخانش

 راشف رد هک ییاه نامز رد دننکیم زاربا نارامیب زا یلیخ .درش داجیا درف

 نودب یکدرک نارود رد هکنآ ای .دناهدرکن هبرجت ار نآ .دناهدوب یسنج

 .(۱۹۹۵ .دنوماه) *؟تسا هدش زواجت اهنآ هب لیامت

 روکذم هرطاخ هب تبسن ات دنکیم کمک نارامیب نیا هب مزیتونپیه

 فطاوع نیگنس راب زا دروم نیا رد ار دوخ و دنهد ماجنا یناجیه هیلخت

 نارود رد هک لامتحا نیا رامیب تاقوا یهاگ یتح .دنزاس اهر دنیاشوخان

 اجنیا رد .دنکیمن نایب .دشاب هدش عقاو یسنج هدافتسا هوس دروم یکدوک

 تسا دد ددهنع ییایورا و یبرع قاعررنک ےب رد درام ییا ٭

> 



 ۳ یوریف تیوقت __ "ِ

 اب دناوتب رگنامرد ات دیامن راکشآ ار هتفهن تلع نیا دناوت یم مزیت ونپیه

 .دزادرپب نآ نامرد هب یتخانش - یراتفر یاه شور

 هب طوبرم ,یسنج تلالالتخا رد مزیتونپیه یاههدافتسا زا رگید یکی

 ار اهنآ و تسا هدرک تداع اهنآ هب رامیب هک تسا یسنج لامعا

 نیا هک ؛یسنج ندز دید ای و ءانمتسا دننام .دهدیم زورب هناهاگ ادوخان

 یتاکرح رامیب زین یهاگ .دنتسه جالع لباق مزیتونپیه اب یبوخ هب زین دروم

 یب زا سرت دننام .تسوا دوجو رد مهبم سرت زا یشان هک دهدیم ماجنا

 ءاقلا اب مزیتونپیه .تسا تلع نودب اهسرت نیا ًالومعم هک .رسمه ییافو

 زا ار مهبم سرت نآ عبت هب و دنک عفر ار درف بارطضا دناوت یم شمارآ

 یاهیراتفر دب لیلد هب ینارامیب دوشیم هدید یهاگ .دنیامن رود وا دوجو

 کیرش هب ار دوخ تینابصع .تسا هدش اهنآ هب تبسن هتشذگ رد هک

 یریگدای ًاصوصخ و مزیت ونپیه یریگراک هب .دننکیم فوطعم دوخ یسنج

 ار یلرتنک دوخ شور ات دهدیم ار ناکما نیا نارامیب هب ,مزیتونپیه دوخ

 رگید زا .دنریگراکب (اه سرتسا) یناور یاهراشف ندرک هرادا تهج رد

 .دوشیم رهوش و نز یسنج طابترا رد یشخب تذل مدع ببس هک یلماوع



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوفت

 تسا مزال دارفا نیا .تسا یحور ای یمسج یگتسخ و یکیزیف یاهشنت

 هک دنروایب دوجو هب یتارییغت یحور رظن زا دنناوتب ات دننک ذاختا یشور

 .دننک لیدبت شخب حرف یزور هب ار هدننک هتسخ و هلغشم رپ زور کی

 اب دنارتیص .بارطضا هدنهاک شور کی ناونع هب مزیتونپیه دوخ

 طابت را .یسنج توهش نتخیگنارب و یحور و یکیزیف یاهراشف نتشادرب

 اهنآ یلبق یسنج تاروصت و دنک مهارف رهوش و نز یارب ار یبوخ یسنج

 یاهدربراک رگید زا.دیامن بوکرس تساهدوب دنیاشوخان ًالامتحا هک ار

 لالتخا دننام .تسا یسنج هیونا تالالتخارد نآ زا هدافتسا مزیت ونپیه

 طسوت هک ینس تشگزاب دراوم نیا رد .دوشیم هدید دایز رایسب هک ظوعن

 هرابود هب .رامیب یلبق تارطاخ نتخیگنارب اب.دریگیم تروص مزیت ونپیه

 (یسنج تذل جوا هب ندیسر) مساگرا تلالالتخا و لازنا راهم یگنوکچ
 ور هبور یاهلأسم اب مساگرا رد ای تسا لکشم راجد امش لازنا رگا

 زا دعب .شور نیا رد .دیریگب کمک دیناوتیم ریز شور و نف زا .دیتسه



 ریز یزاس ریوصت و تانیقلت هب .دیدش یمزیت ونپیه دوخ هسلخ دراو هکنآ

 .دیزادریب

 لرتنک قاتا .دیتسه یصوصخم قاتا هب ندش دراو لاح رد دینک روصت

 ۀمه هدننک لرتنک و هدوب امش زغم زا یشخب هک .سومالات وپیه رد

 روصت قاتا نیا رد ار ناتدوخ هک یلاح رد .تسامش تالیامت و تاساسحا

 زین دنتسه فلتخم یاهگنر یاراد هک اهغارچ و اهدیلک یمامت هب دینکیم

 ترارح و اهرتویپماک یادص یتح تسا نکمم . . . دیشاب هتشاد هجوت

 نامه .. . دییامن ساسحا ار یصاخ یرب دیاش ای و دینک کرد مه ار قاتا

 یاهدیلک هب دیناوتیم .دینکیم هاگن گنراگنر یاهغارچ هب امش هک روط

 ليم صوصخم هک ءار اهدیلک زا یکی .. . دیشاب هتشاد هجوت زین توافتم

 زمرق دیلک هد ... زمرق گنر هب ًالثم ... دیریگب رظن رد .تسامش یسنج
 ... دناهدش یراذگ هرامش ٩ ات رفص زا اهنآ ... دینیبیم فیدر کی رد

 چیه ینعی ؛دنکیمن داجیا یکرحت چیه هک تسا یحطس رگنایب رفص دیلک
 هب امش لیم نیرتشیب رگنایب ٩ هرامش . .. درادن یسنج لمع ماجنا هب یلیم

 ةرامش ات فیعض هرامش زا ار اهدیلک مارا مارآ الاح .. . تسا یسنج لمع

az 



 __.__(زیتونپیه اب یسنج یوریف تیوقث _

 امش لیامت نازیم .دیهدیم راشف هک یدیلک ره اب . . . دیهد راشف یرف

 و لرتنک قاتا زا یسنج یاهنومروه ددرگیم ثعاب و ... دوشیم رتشیب

 دیناوت یم هک دینکیم ساسحا نونکا ... دوش حشرت امش زغم یهدنامرف
 روصت الاح .. . دیتسه نامداش دینک صخشم ار دوخ یسنج حطس ناتدوخ

 دايز ملیف ناجیه هک یتقو ... دیتسه جیهم ملیف کی ندید لاح رد دینک
 نمروه تلاح نیا رد . . . دوشیم شنت راجد امش ندب . . . دوشیم

 اه ناجیه مامت نآ زا سپ ... دوشیم حشرت امش نوخ لخاد هب نیلانردآ

 دننام تسرد .دینکیم نیکست و شمارآ ساسحا امش . . . دوشیم عطت

 ار مسجت نیا الاح . . . دنکیم شزاون ار امش ندب ناترسمه هک ینامز

 اب ناترسمه تسد شخب تذل سامت زا هک یساسحا زا . . . دینک مسجم

 ... دیوش قرع تذل نیا رد . . . دیربب تذل .دهدیم تسد امش ندب

 .. دینکن رکف رگید زیچ چیه هب .. . دیشاب یسنج ناجیه زا ولمم دیراذگب

 . . . دیربب تذل ًالماک . . . دینک کرد ًالماک ار روصت نیا یسنج تذل

0 



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 تبراقم زا دعب یاهدردرس

 لمع ماجنا زا سپ نایاقآ رد یرتمک دادعت هب و اهمناخ زا یدادعترد

 یکبس .رس ینیگنس دننام رس رد یشوخان تالاح و درد رس. تبراقم

 ناسانشناور الومعم.دنکیم زورب درد رس اب هارمه عوهت ای هجیگرس.رس

 هب ار منج لمه هب تیت نش نررد یاهنماسخا: تالاخ تن یار

 دندقتعم ناسانشناور .دننکیم رکذ تالاح نیا هدننک داجیا لماع ناونع

 .دننادیم ناسنا نأش زا رود و فیثک .دولآ هانگ ار یسنج لمع دارفا نیا

 روبجم دوخ ینورد ليم فالخ رب الومعم هک یسنج لمع ماجنا اب نیاربانب

 رگا .دننکیم هبرجت ار نآ اب هارمه تالاح و درد رس .دنوشیم نآ ماجنا هب

 یسنج لمع هب تبسن تخانش رییفت یارب دیتسه دارفا نیا وزج زین امش

 ار تبراقم زا دعب درد رس دیناوت یم امش .دینامن هرواشم سانشناور کی اب

 دوخ تلاح رد هک یشخب تذل رایسب نیرمت ماجنا اب ای .یتمالع تروص هب

 ۰ دیئامن عفر و لرتنک دیهدیم ماجنا یمزیتونپیه

 .دیشکب زارد یتحار الماک تلاح رد تسا مزال نیرمت نیا ماجنا یارب

 تخرد کی هیاس ریز رد دینک روصت ........دیدنبب یمارآ هب ار اهمشچ



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 امش ندب هیقب و دراد رارف هیاس رد امش ندرگ و رس ............ دباهدیشک زارد

 .دنکیم مرگ ارامش ندب باتفآ هک روطنامه........... هتفرگ رارق باتفآ رد

 و رس دیشکیم هک یسفن ره اب .............. دوشیم کنخ امش ندرگ و رس

 روطنأمه +... دش دهاوخ مرگ امش ندب و دوشیم رتکنخامش ندرگ

 رد امش ندرگ و رس دینکیم ساسحا .دوشیم کنخ امش ندرگ و رس هک

 ار امش دوجو همه شمارآ ساسحا ............. دوشیم کنخ و مارآ امش رس

 هظحل امش یاهدرد رس ............. دیوشیم شمارآ زا رپ امش ......دنکیم رپ

 لرتنک امش درد .قیمع یشمارآ رد و دوشیم رتمک و مک هظحل هب

 ود و تحار و مارآ و دوشیسم

 چیه .....دیتسه مارآ و تحار الماک دینک زاب مشچ یتقو ........... و

 SS تشاد دهاوخن دوجو امش ندرگ و رس رد درد زا یرثا



 ی ۰ رس مس

 سردوز لازنا نامرد

 ار نآ هک تسا نادرم یسنج یرامیب نیرتنامرد لباق سردوز لازنا

 راتفر یاهشور هلیسوب ناوتیم دص رد جنپ و دون یلا دون دودح رد ًالومعم

 عورش- فقوت یاه شور دایز ریثأت لیلد هب .دومن جالع یسنج ینامرد

 .دوشیم هدافتسا رتشیب اه شور نیا زا مه زونه راشف و

 ساسحا هک ینامز .درم :تسا بیترت نیدب عورش - فقوت شور

 تیلاعف همادا زا .دنیبیم کیدزن ار (یسنج تذل جوا هب ندیسر) مساگرا

 همادا شتیلاعف هب .دش فرطرب قوف ساسحا هکنآ زا سپ و دتسیایم زاب

 .دهدیم

 مساگرا ساسحا درم هک ینامز هک :تسا بیترت نیا هب یراشف شور

 رس وا دوخ ای رسمه طسوت و هدرک فقوتم ار تیلاعف .دنیبیم کیدزن ار

 یریگولج سردوز لازنا زا بیترت نیا هب ؛دوشیم هداد راشف تلآ

 لازنا دیناوتیم.ریز یاه نیقلت یریگراک هب و مزیتونپیه دوخ اب .دوشیم

 :دینک لرتنک ار سردوز

ap 



 س سس

 رج ونجمث + یس یورب دولت

 ...مشاب هتشاد دوخ رایتخا رد ار ملازنا # ار نآ ییاناوت نم

 ریخأت هب رتشیب دیب یتح ای هقیفد هدزناپ .هد شش ,جنپ یارب ار نآ مناوتیم

 مهم هچنآ .مشاب هتشاد رایتخا رد ًالماک ار دوخ لازنا مناوت یم ... مزادنیب

 دوخ هاگآ دوخان ریمض هب ًالماک ار الاب تانیقلت دناوتب هک تسنبا . تسا

 یعقاو هنحص رد یزوریپ یارب ار امش تانیرمت نیا عقاو رد .دینک لقتنم

 هنحص اب ار یمزیتونپیه دوخ تانیرمت ًامتح دیاب نیاربانب :دنکیم هدامآ

 اریز ؛دینکن زیهرپ یعفاو هنحص اب ندش ور هبور زا .دینک قیفلت یعقاو

 امش رد سفن هب دامتعا مدع بویعم هخرچ کی داجیا ثعاب رما نیا دوخ

 .دوشیم تسکش ثعاب هک یمهم لماوع زا دیشاب هتشاد رطاخ هب .دوشیم

 هچنآ ره هک دیدید باتک هتشذگ یاهتمسق رد .تسا تسکش زا سرت

 دوخ یاهیئاناوت هب عجار نیاربانب ؛دش دهاوخ عقاو نامه .دیشیدنیب

 یزوریپ .داز ناور یسنج لئاسم هنیمز رد .دیشاب هتشاد تبثم تینهذ

 هتشاد یفنم یرادنپ .دوخ زا رگا .تسامش تبثم تینهذ ورگ رد امش

 دیشاب هتشاد تبثم یرادنپ رگا و دینکیم هیده دوخ هب ار تسکش .دیشاب

 .دوب دیهاوخ قفوم ًامتح
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 هک تشاد دنهاوخ ار ریثأت نیرتشیب ینامز هدش هتفگ یاهراکهار

 .هاگآدوخان ریمض دیشاب هتشاد دای هب .دییامن ظفح ار تانیرمت رد موادت

 .دنک تفایرد ار یصاخ مایپ موادم روط هب هکنآ طرش هب :تسا ریذپذوفن

 :دننک هولج رثا یب رهاظ هب و هداس .اهیزاس ریوصت تسا نکمم ادتبا رد

 سویأم نینچمه .دیشاب هتشادن هجیتن نتفرگ رد یاهلجع چیه نیاربانب

 مه ار تخس گنس بآ مرن تارطق هک دیشاب هتشاد رطاخ هب .دیوشن زین

 ریز تلافسآ هب .دشاب هتشاد موادت هکنآ طرش هب ؛دننکیم خاروس

 هک دسر یمن رظن هب ایآ .دینک تقد دوخ تنوکس لحم نابایخ یاهنادوان

 زا دعب بآ تارطق رگا ًاملسم ؟تسا هدرک بارخ ار اهنآ .بآ مرن تارطق

 ریمض رد ذوفن .دشیمن داجیا یرثا نینچ .دشیم عطف لوا هرطق دنچ

 تدم هب هعفد ره و رابود لقادح هنازور.تسا هنوگ نیمه زین هاگآدوخان

 نیرمت نامز و لحم یکیزیف طیارش رگید راب کی .دینک نیرمت .هقیقد هد

 :مينکیم رکذ ار

 ,یچم تعاس دننام یرازیا رگا و دیشوپب تحار سابل نیرمت ماگنه رد

 امش زکرمت مدع ثعاب هک دیراد هارمه هب ...ای رس یوم ةریگ ای هقلح

 زارد تیعضو رد دیناوتیم ار نیرمت .دینک رود دوخ زا ار اهنا .دوشیم
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیرقت

 و اهتسد ریز رد ًامتح هتسشن تیعضو رد .دیهد ماجنا هتسشن ای هدیشک

 طیارش رد قاتا رون و ترارح .دیشاب هتشاد هاگ هیکت ناتندرگ تشپ

 یاهادص.دباتنامش نامشچ هب میقتسم رون هک تسا رتهب .دشاب لداعتم

 اي یراوید تعاس کات کیت دننام.دنتسه ندش عفر لباق هکار یمحازم

 رد هشيمه .دینک رود دوخ زا نیرمت لوط رد دینک یعس .نفلت گنز

 ببس رما نیا ؛دینک نیرمت صخشم ناکم رد زین و تباث و نیعم تعاس

 هک دینک یعس هکنيا هلأسم نیرتمهم .دیسرب هجیتن هب رتدوز دوشیم

 .دینک قیفلت یعقاو یاههنحص اب ییورایور اب ار تانیرمت

 یسنج لیم دوبمک

 یددعتم یاههبنج و لماوع.دارفا رد یسنج لیم رادقم و نازیم رد

 .گنهرف ,صخش یسنج براجت یریگلکش ةوحن هلمج زا ؛دنتسه لیخد

 لیم دوبمک فیرعت نیارباتب .وا یگدنز هوحن زین و تیصخش .تاداقتعا

 ای رگید یموق زا یرگید صخش ات موق کی زا صخش ره یارب یسنج

 رد یسنج تیلاعف .دش رکذ البق هک هنوگ نامه .تسا توافتم موق نامه
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 یصاخ تیوه .دشاب یدام و یکیزیف هعقاو کی اهنت هکنیا زا لبق ناسنا
 لمع ماجنا هب تبسن شیکدوک نارود زا ار یسک رگا لاثم ناونع هب.دراد

 .دشاب هتفرگ یاج لمع نیا زا یدولآ هانگ روصت و دنشاب هدرک یهن یسنج
 نیمه ساسارب .دراد یسنج لیم دربمک روبذم صخش تفگ ناوتیمن

 ليم دوبمک اب یلیم یب زا یشان یناوتان ناونع هب درف کی یارب هچنآ .لیلد

 یقلت یعیبط یرگید صخش یارب تسا نکمم .دوشیم یقلت یسنج
 .ددرگ

 دربمک نیا .درم رد مه و دراد دوجو نز رد مه یسنج لیم دربمک

 تیباذج ساسحا مدع .یرتسبمه تاعفد شهاک تروص هب تسا نکمم

 .دوش رهاظ یسنج لیم نادقف زا راکشآ تایاکش ای یسنج کیرش رد

 رکذ لالتخا داجیا رد یمهم لماع زین ار تولخ ناکم هب یسرتسد مدع

 یسنج تالالتخا نامرد یارب هک ینادرم زا دصرد هاجنپ زا رتشیب .دناهدرک

 هچ ره اهدرم رد .دنراد تباکش دوخ یسنح یناوتان زا .دننکیم هعجارم

 .دوشیم رتشیب یسنج یناوتان نازیم .دورب رتالاب نس

 نیا رد .دراد یوضع هشبر زین یسنج لیم یاهدوبمک زا یهورگ



 مه هضم سن تا س س س حب سس

 mu سس حس

 هک دراوم ریاس رد هورگ نیا زجب دراد دوحو نورتسوتس دوبمک :اههورگ

 تحت ینارهش ینهد یزاسریوصت شور اب ناوتیم .دنراد داز ناور هشير

 .دش دهاوخ تبحص نآ زا ًادعب هک .دومن عفر ار لالتخا نیا .مزیتونپیه

 درم رد هدش راهم (تذل جوا هب ندیسر) مساگرا

 لازناای .تبراقم نیح رد درم نآ رد هک .دوشیم هتفگ یتلاح هب مساگرا

 زا .یوضع للع یانثتسا هب.دریگیم تروص یتخس هب وا لازناای دوشیمن

 بصعتم یاهداوناخ زا ًالومعماهدرم نیا هک تفگ دیاب یناور - یحور رظن

 فیثک ار یسنج تلآ و دولآ هانگ یلمع ار یسنج لمع و دنتسهریگتخس و

 دیاب ینامرد راتفر  تخانش مزیتونپیه تحت نارامیب نیا .دنرادنپیم

 .تفگ میهاوخ نخس لصفم روط هب نآ زا ًادعب دنریگب رارق

 نز رد هدش راهم مساکرا

 قادصم زین نز یارب .میتفگ درم یارب لبق دروم رد هک یتلاح نامه

 زا ندش درط :درک هراشا ریز دراوم هب ناوتیم نآ یناور للع زا .دراد
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 و درم هب تیسن تنوشخ ساسحا .یلسانت تلآ بیسآ .رسمه بناج

 .دوش ینامرد ناتفر - تخانش مزیت ونپیه

 *ظوعن لالتخا زا یشان یسنج یناوتان
 داجیا دوخ تلآ رد ار ظوعن دناوتن درم هک دوشیم هتفگ یتلاح هب

 :دننکیم میسقت عون ود هب ار تلاح نیا.دنک

 هدرکن هبرجت ار یلماک ظوعن تلاح چیه درف هک تسا ینامز :لوا عون

 .دشاب

 نونکا یلو تسا هتشاد قفوم یاه ظوعن درف هک تسا ینامز :مود عون

 .دشاب هتشاد ظوعن دناوت یمن

 نیا ثعاب دناوتیم یحور لئاسم .دش نایب ًالبق هک .یوضع لیالد زجب
 رد یفطاع جنشت ناوارف ساره ر سرت زورسب.دوسش لالتخا

 تاویپش هلع بسم هب درم لآ يتساح رم اط رعت
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 مزین ونپیه اپ یسنج یورین تیوقت

 هک دنتسه یلمارع یحور یاهیریگرد و یلغش یاهیراتفرگ.هداوناخ

 اب مزیتونپیه تحت تلاح نیا .دننک داجیا ار یسنج یناوتان دنناوتیم

 .تسا جالع لباق ینامرد تخانش و یشخب شمارآ کمک

 یاهب تیلاعف نیا هب صوصخب هک یدرم رد یناوتان دروم نیلوا زورب اب

 رد ار وا و دوشیم یلوتسم وا رب سرت و بارطضا .دهدیم یدایز

 ار طیارش و دیامنیم رتریذپ بیسآ و رتساسح یدعب یاهدروخرب

 .دزاسیم رت میخو

 لیلد هب اهنت یهاگ .دراد تیمها رایسب اه جوز طابترا .لالتخا نیا رد

 رد و اهیراک ناهنپ .اه مهافت موس .اه جوز نایم تسرد طابترا دوجو

 .لوقعم طابترا دوجو تروص رد یگمه هک دیآیم شیپ یطیارش هجیتن

 .دنتسه یریگشیپ لباق

 اهراظتنا و اه شجنر ءاهمهافت موس ءاهدروخرب .عقاوم زا یرایسب

 .دوشیم یسنج یناوتان زورب بجوم .ییوشانز یگدنز رد هدشن هدروآرب

 یسنج یناوتا راچد هداوناخ نورد یاضف رد اهنت یدارفا نینج نیا

 یفارحنا یاههار زا ار دوخ تالبامت زا یرایسب تسا نکمم و دنتسه

 ت



 _____ مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 لمارع تخانش زین دروم نیا رد .دننک هاضرا کرتشم یگدنز زا جراخ

 تحت رما نیا هک دشابیم تلاح نیا عفر رد ییادتبا مادقا ءاز تیساسح

 .تسا ارجا لباق مزیت ونپیه

 سر دوز لازفا

 شرسمه ندیسر یارب لازنا نتخادنا ریخأت هب رد ار درم یپاناوت مدع

 سردوز لازنا اه تبراقم /۵۰ زا رتشیب رد مه نآ یسنج جوا هطقن هب

 .دسریم یسنج جوا هطقن هب دوز یلیخ درم لازنا عون نیا رد .دنیوگیم

 یناوجون یگدنز رد درم ییادتبا یاه کیرحت دوخ دراوم زا یرایسب رد

 ییادتبا یاهکیرحت دوخ رثا رد صخش ینعی ؛تسا یرامیب زورب تلع

 طارش .دیآیم نییاپ شایسنج کیرحت هناتسآ یناوجون یگدنز. رد
 یمهم ریثأت سردوز لازنا هلئسم رد اهجوز یحور تالاح و ناکم .نامز

 ۱ .دنراد

 نادنچ رسمه یحور تیاضر .تسا یرالاس درم هک یعنارج رد

  دیآمن مشچ هب سردوز لازنا اذلادرادن یتیمها



 یورین تیوقت مزیت ونپیه اب یسنج
۰ 

e 

 بارطضا رپ وج هب هجوت اب جاودزا زا لبق یقالخا ریغ یاهسامت

 لباق ریغ لماوع زا .دنکیم داجیا هک یهانک ساسحاو هغدغد زا ولممو

 نینچمه .دوشیم یقلت رامیب هدنیآ رد سردوز یاه لازنا زورب رد راکنا

 ءاه جوز یلغش تیعقوم ای یگلماح زا سرت دننام یلیلد ره هب هک ینامز

 دهدب خر دناوتیم سردوز لازنا.دوش ماجنا رید هب ريد تبراقم

 ییآراک و دنکیم برطضم ًادیدش ار درف یرامیب نیا رارمتسا

 .دزاسیم لیاز ار وا کیژولویزیف

 - فقوت» شور .تلاح نیا عفر یارب هدش هداهنشیپ شور نیرتهب

 تقوم ار یسنج تیلاعف .لازنا هب کیدزن ماگنه درم هک تسا «عورش

 شور هب ینامرد مزیتونپیه .دیامنیم عورش سپس ر دنکیم ففرتم

 دهاوخ هداد حیضوت ًادعب هک دنک عفر ار لالتخا نیا دناوتیم یزاس یطرش

4 
 . سمت

 یگد رسفا

 .ده د یم ناشن ناسنا رد ار هودنا و مع هک تسا یتلاح یگدرسفا

 .یدیماان ,ندوب شزرا یب ساسحا .بارطضا .یگدنز روما هب یلیمیب
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت _

 ندرک تبحص ای لاحیب ندرک تبحص .تذل ساسحا مدع .دوخ شنزرس

 ,یباوخ یب .مهوت ,یراحتنا راکفا .هنانیب دب راکفا .راکفا رقف .هدزباتش

 زا همه تسوبیو یگدعاق لالتخا .ییاهتشا یب .یکرحت یب .یرارق یب

 مک یسنج لیم یگدرسفا رد نینچمه.دنتسه یگدرسفا مئالع

 ناشن یسنج لمع ماجنا هب یمک رایسب لیامت هدرسفا صخش؛دوشیم

 .دربیم نآ زا یزیچان تذل .دنک یسنج لمع هب مادقا مه رگاو دهدیم

 یگدرسفا ببس ینومر به تارییغت دننام یوضع للع هک یدراوم رد

 یعقاوم رد یلو .دینک ینامرد وراد صصختم کشزپ طسوت دیاب .ددرگیم

 مزیتونپیه زا دیناوتیم مزال طایتحا تیاعر اب.دراد داز ناور هشير هک

 زا مزیتونپیه رانک رد هک .یشاب ؛تشاد رظن رد دیاب هتبلا.دیریگب کمک

 .دیوش دنمهرهب دیاب زین شرگن رییغتو راتفر رییغتو تخانش لماوع

 زایکی هک.یگدرسناعفر رد دناونیم هنوکچ مزیت ونپیه مینیبب لاح

 هک تسا مزال ادتبا رد.دنک کمک .تسا یسنج يناوتان للع نیرت عیاش

 طایتحا دیاب یگدرسفا عفر یارب مزیت ونپیه زا هدافتسا رد هک میوش روآ دای

 و دوشیم بوسحس نیئاپ یگتخیگنارب تلاح یگدرسفا اریز ؛دینک

 ت
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 دناوتیم اذل ؛دنکیم داجیا ار یفیعض یکتخیگنارب تلاح مزیتونپیه

 مزیتونپیه یاج هب تسا رتهب نیاربانب .دشخب تدش ار یگدرسفا

 یرایشره مزین ونپیه .دیهد ماجنا ار یرایشوه" مزین ونپیه "یرایشوهان

 یزاسریوصت اب هک تسا روآ یداش هسلخ داجیا زا یتلاح عقاو رد

 ...و یدرونهرک .نتفر هار .ندرکانش دننام شخب یژرنا یاه مسجتو

 یارب ینهذ یزاسریوصتو شخب ورین یاه نیقلت نیا .تسا هارمه

 .تسارثوم امش یگتخیگنارب حطس شیازفا

 یگدرسفا عفر هب دناوت یم اهنت .یرایشوه مزیتونپیه میوشیم روآدای

 یناوتان رب دیناوت یم میقتسم ريغ شور هب هلیسو نیدب .دنک کمک امش

 دیشاب هتشاد رطاخ هب .دینآ قئاف زین یونا یسنج لیم دوبمکو یسنج

 زا نیاربانب .تسامش هب ندیشخب ورین روظنم هب یرایشوه مزیتونپیه

 الغم .مارآ یاه یزاسریوصت هن .دینک هدافتسا کرحترپ یاه یزاسریوصت

 :دینک یزاس ريوصت ریز تروص هب

 یور هتسهآ روط هبار ناتیاهتسد زا کی ره و دیدنبب ار ناتیاهمشچ

 زا یکی دنوشیم ببس هک دینک روصت ار ییاهزیچ .دیهد رارف ناتیاهاپ

 و
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 هب یزاگ یاهنلاب هک دینک روصت ًالثم ؛ددرگ روانش و کبس امش یاهتسد

 هک یزیچ نیرتکچ رک هب . . . تسا هدش هتسب ناتیاهتسد زا یکی ناتشگنا

 ناتیاهتسد نایم توافت هب ... دییامن هجوت ؛دینکیم ساسحا ناتتسد رد

 ناترنگید تسد -هب تبسن ار ناتتسد کی هنوگچ دینیبب هدینک .هجوت

 مامت رد ... دوشیم رشتنم یکبس ساسحا . . . دينکیم ساسحا رت کبس

 زس رد .. .:دوشیم رشتنم ناتتسد مامت رد . . . دوشیم رشتنم ناتتسد

 هب تبسن ... دوشیم رت کیس ناتتسد ... دوشیم رشتنم ناتیاهوزاب رسات

 ناتتسد رد یدوزب . .. دوشیم رتکبس قلیخ نارگید یوزابو تسد

 . . ..درکدهاوخ تکزح الاب تمس هب هک-دینکیم یکبس ساسحا ردقنآ

 قلعم اوه رد.ای دنکیم زاورپ ییوگ هک-تسا یرددق هب یکبس ساسحا

 و کبس ناتیاهوژابو-تسد .روط نیه و ؛تسا رواننش و کبش :تسا

 یتخار ساتشحاو ندش کبس هبدنکیم خورش ناتفدب مامت ؛دوشیم روانش

 رثتشیب دنکیم تکرح الاب یوس هبامش تسد هک روط نامه . . . دیاهنیم

 ساسحا ناتندب"ماحت رد ؛دینکیم ندوب هدنززسو یناوت رپ ساسحا رتشیبو

0 



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 .دینکیم ناتیمطاو سفن هب دامتعا ساسحا.دینک لرتنک ار ناتیاهساسحا

 نیمه. دینک لرتنک ار یکبس دننام هداس یساسحا دیناوت یم هک روط نامه

 .دییامن لرتنک زین ار رگید یاهساسحا دیناوتیم روط

 رد ندز مدق لاح رد یراهب و ابیز زور کی رد هک دینک روصت الاح

 زیمت و توارط اب اوهو .تسا یبآر فاص نامسآ .دیتسه ییابیز لگنج

 هحیار .دناهتفکش ًالماک اهلگ و دنتسه گرب رپ همه اهتخرد .تسا

 هب.دزویم شخب حرفو میالم میسن .دینکیم ساسحا ار اهنآ یوبشوخ

 لاح نیع رد ؛دینکیم ساسحا ناتیاههنوگ اب ار نآ دروخرب هک یر لب

 .دینکیم یعوبطم یامرک ساسحا نآ ترارح زا امشودشخردیم باتفآ

 لگنج قامعا هب ار امش هک دیتسه یکیراب هار رد ندز مدق لاح رد

 دیونشب ار اهتخرد یور ناگدنرپ کیج کیج یادص دیناوت یم .دناسریم

 یادص امش .دنودیم یوق و کچوک یاهماک اب هک دینیبیم ار اه باجنس و

 ورین و تکرح امش رد ادص نیا .دیونشیم ار بآ یوج ندز لغلغ

 .ندز مدق رتعیرس هب دینکیم عورش و دیرادیمرب ماک .دنیرفآ یم

 .دينکیم یگدنز رس ساسحا ناتندب مامت رد .دینکیم طاشن ساسحا

 یا



 ت یر ی و ی یر سا اور و تا 5 کا کس تست سس

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت
۳۳۳ 

 ندب مامت رد یژرنا .دوشیم شخپ ناتندب رساترس رد یدایز یورین

 .دینکیم قاشنتسا هک راب ره .دسریم اهاپ و اهتسد هب .دوشیم شخپ

 هدش رتیوف ناتبلق نابرض دینکیم ساسحا .دیراد یرتشیب یورین

 نتفر نوریب ردقچ .دوشیم شخپ ناتندب رساترس رد ورین و یژرنا .تسا

 قاشنتسا ار یفیطل و زیمت یاوه .تسا روآ طاشن نتشگ تعیبط رد و

 یارب و دنامیم رادیاپ ساسحا نیا و دینکیم ندوب لاعف ساسحا .دینکیم

 ساسحا یزاین نینچ هک اجک ره .دباییم همادا رتینالوط هرود کی

 یورین و دینزب مدق لگنج رد و دینکب ار راک نیا هرابود دیناوت یم .دیدرک

 دیهاوخیم هک ار هچنآ .دینیبب دیهاوخیم هک ار هجنآ ؛دیریگب یاهرابود

 رد ار یرتشیب یورین و دینک ساسحا .دینزب دنخبل .دبیامن روصت .دیونشب

 شخب حرف یاهراک دیراد دینکیم رکف .درک دیهاوخ ساسحا ناتدوخ

 .دیاهدش رتلاعف و دیهدیم ماجنا

 با رطضا

 هک تسا یبولطم ريغ و ینورد ینارگن و شیوشت ساسحا .بارطضا

 .بلق شبت .هنیس یکتفرگ .مکش رد یصاخ ءالخ ساسحا تروص هب
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 صخش .دوشیم رهاظ راردا عفد هب دیدش زاین هرخالاب و دردرس ,قیرعت

 .لاهسا .دریم وس نآ و وس نیا هب فدهیب و تسا رارقیب .برطضم

 :یرارقیب .بلق شپت .ینایرش نوخ راشف ءاه باتزاب دیدشت .هجیگرس

 تمالع رگید زا راردا ررکت و .همضاه ءوس ,شزرل ءاهتشگنا کون زگزگ
 .دنتسه بارطضا یاه

 زا یکی ریاتب :دراد دوجو توافتم هیرظن هس بارطضا تلع هرابرد

 بارطضا داجیا ببس یقطنم ریغ یاه نیقلت و یفنم راکفا .تایرظن نیا

 نارگید دینات دروم هشيمه دیاب هک دینشاب رواب نیا رب رگا ًالثم .دنوشیم
 تیاضر نارگن ًامئاد هک تشاد دهاوخ دوجو ناکما نیا .دیریگب رارق

 ۰ .دیشاب ناتیتسنج روما رد دوخ رسمه لماک

 بارطضا دیلوت .هدش بوکرس یاهداضت .یزگید هیرظن ساسا رب

 هب ار ناترنتمه اب یسنج هطبار یفرط زا رگا .لاثم ناونع هب .دننکیم

 زا رود هطبار کی رگید فرط زا و دینک یقلت ییوشانز هفیظو کی ناونع

 بارطضا داجیا ببس دروم نیا رد ینورد داضت .دینادب یناسنا نأش

 .دیژرو بانتحا داضت نیا زا دینک یعس هزادنا ره .دش دهاوخ یسنج

 یا



 .دش دیهاوخ برطضم و ناساره رتشیب

 بارطضا داجیا بیس ندی رد .ییایمیش لداعت هک تسا نیا رگید هیرظن

 هیرظن رد ًاصوصخ تسا حزطم لوا یرظن ود زد ةچنآ۔صضوصخا رد
 ۳ َبارطضآ .دوخ طلغ یاهرواب رییغت ر ۳ یئامرد ت تخانش اب دیناوتیم لوا

 هب هک ار یزاکفآ ادشبا تسا م)ال .رّاب رد رییغت داجیا تار .لیتک بوکرس

 "اتش رد تشحو لکیس عورشاثعاب و دنسریم امش نهذ ةب راکدوخ روط

 "راکدوخ راکفا .ناونع تحت ار اهنآ نیاربانب .دینک ییاسانش ار دنوشیم

 فض ز٣ی زات ماذگ ره یاری دوخ رواب تدش هب هجوت اب و دیسیونب

 (کیتاموتا) راکدژخ راکفا نیا ارچ هک دیرگنت سپس :دیریگب رظن زد دص

 زا کی ره یتخانش یااطخ ینقی دوشی امت بارطضا و ساره بیس
 "رخ یارب ید س رو هاگتآ ددینک ییاسانش از دوخ تکیتامزتا راکنا

 e .دیرگب رظن رد یقطنم ینشنکاز یفنم رکقت

 "رومآ:یگدن) فلتخم زوما زد لالثحا داجیارب هزالع دناوتین بارظضا
 ` ایم شفاک و سزذوز لاژنابیس و دهدرارف زیئات تحتریتار ینستج
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 .دوش یسنج

 شرگن ربیغت اب دناوتیم مزیتونپیه .دش نایب زین ًالبف هک هنوگنامه
 شوراب دعب یاهتمسق رد هک دنک کمک امش هب هناهاگآدوخان یاه

 زا رگید یکی یلو .دش دیهاوخ انشآ ینامرد مزیتونپیه یتخانش یزاسزاب

 یرثوم رایسب کمک بارطضا عفر رد دناوتیم هک یمزیتونپیه یاهشور

 .دیوش انشآ شور نیا اب لاح.دشابیم مرگبآ یزاس ریوصت .دیامنب

 مرگ بآ یزاسریوصت شور

 ار اهمشچ مارآ یلیخ....دیشکب زارد یمزیتونپیه دوخ تیعضو رد

 لش ار دوخ.......دیشکب ینیب قیرط زا قیمع سفن دنچ......دیدنیب

 دینک روصت الاح......... دنوش لش امش ندب تالضع همه دیراذگب.......دینک

 نه تا مرگ بآ زا رپ مامح ناو.......دیاهدیشک زارد مامح ناو رد

 و تسا نوریب بآ زا امش ندرگ و رس........ دیاهدیشک زارد مامح ناو رد

 تذل یامرگ زا یجوم الاح......... دراد رارق مرگ بآ رد امش ندب هیقب

 بت



 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 زا یجوم..........دنکیم تکرح الاب فرط هب امش یاهاپ کون زا شخب

 یاهقاس ........دنکیم رپ ار امش یاهاپ قاس مارآ و هتسهآ امرگو شمارآ

 زا رپ و مارآ......دوشیم شمارآ زا رپ و مارآ ااش

 امش یاهنار فرطب شخب شمارآ جاوماهتسهآ ...هتسهآ ......شمارآ

 و دنوش یملش امش یاهنار تالضع مارآ مارآ........دنوشیم رشتنم

 لش امش نار تالضع هواوی دزیریم نوریب اهنآ ینورد یاهشنت

 اهر و لش امش رمک و مکش رودات رود دنب رمک کی دننام و دریگیم رب

 زا و ی اق شنت هنرگچیس نودب.......... دوشیم

 هنیس هسفق بآ یامرگ .........شخب تذل و قیمع یشمارآ ..........شمارآ

 وق تسا هدش شخب تذل یلیخ ناتیاه سفن و هدرک مرگ ار امش

 هدهاشم مرگ بآ ریز رد ار دوخ هنیس هسفق تاکرح دیشکیم هک سفن

 و یداع امش سفنت و تسا یعیبط الماک امش بلق نابرض..........دینکیم

 ار بآ شخب تذل یامرگ امش یاهدعاس و اهوژاب........تسا تحار

 شمارا رد بارطضا و شنت زا رودب ناتیاهتسد........دننکیم ساسحا
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 امس........دینک نانیمطا .دوخ هب دیناوتیم دیوش .برطضم هکنیا نودب

 اهبارطضا نیا زا یکی.......دیاهتشاد بارطضا یدایز لئاسم هب عجار

 یبوخ هب ار دوخ یسنج شقن دیناوتن هک تسا نآ زا امش یسپاولد

 لماک تمالس رد امش و تسا یعقاو ريغ ركفت کی نیا

 وسب لماک تمالس رد .امش ندب یاضعا همه... دیتسه

 ۰ دیشاب نئمطم دوخ هب الماک دیناوتیم
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 ینهذ یناوخارف اب ماوت یزاس ریوصت شور

 هدافتسا یسنج لیم دوبمک لالتخا عفر یارب دیناوتیم ار شور نیا

 ةرابرد ار دوخ یفنم راکفا ات دنکیم کمک امش هب شور نیا .دینک

 نیا ماجنا یارب .دینک یبایزرا وا اب ار دوخیسنج طابترا زین و ناترسمه

 حیضوت ًالبق هک سکالیر مارآ تلاح رد :دینک لمع هنوگ نیا دیاب شور

 الماک هک ینامز .دیهد ماجنا ار سکالیر نیرمتو دیشکب زارد دش هداد

 .دیوش لوغشم ریز یزاسریوصت هب دیدش سک الیر

 ناترسمه زا ینهذ ترودک هنوگ ره........(تسا هتسب ناتیاهمشچ)

 رورم دوخ نهذ رد ار وا یاهیبوخ الاح.........دینک شومارف دیراد

 بوخ یاهتلصخ یلو دیاهدرک هرجاشم وا اب هک تسا تسرد... دینک

 ارچ دینک رکف و.........دینک رکف اهنآ هب......... دیراد غارس وا زا زین یدایز

 دینکیم رکف هچ هب دیشیدنیب هظحل نیمه رد...........دیتسه تحاران وا زا

 . دینک فشک دوخ رد ار یددعتم اب درفنم لماوع تسا نکمم

 وا زا دیاهدرک لدج و ثحب وا اب هک ینامز زا دینک فشک تسا نکمم



 aa u و ان و و تو سر ی

 ~~ _ _ ___(نیلونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 دینک فشک هکنآ ای .دیرادن وا اب یسنج طابترا یارب لیامت و. دیرفنتم

 ره هب .دیناسرب یسنج تذل جوا هب ار وا دیاب هک دیاهتخاس دیقم ار دوخ

 زا یکی نآ تسا نکمم .دینادب تسا رتهب .دیدرک فشک هک ار یتلع لاح

 هچنآ قباطم) رواب رییغت اب نیاربانب .دشاب امش ینهذ تسردان یاهرواب

 .دینک نآ نیزگیاج ار یتسرد رواب (دش هتفگ البق

 رد هرابود .دیدرک نیزگیاج ار تبثم ینهذ یاهرواب هک دعب هلحرم رد

 فده .دینک هدافتسا ریز شور زا و .دیریگب رارق یمزیت ونپیه دوخ تلاح

 تایصوصخ و تبثم یسنج تافص دیناوتب هک تسا نآ شور نیا زا

 هدافتسا اب و دینک زکرمت اهنآ یور و دینک ییاسانش ار ناترسمه یصخش

 .دیهد شیازفا ار ناتیسنج لیم .تخانش نیا زا

 یفاوهش ینهذ یزاس ریوصت

 و امش دیئامن روصت ... (دیوش عقاو لماک سکالیر تلاح رد هرابود)

 حضاو روط هب ... دیهاوخیم هک روط نامه .دیتسه رگیدمه اب نات رسمه

 مارآ رایسب دینکیم ساسحا ... دیهد رارق تیعقوم نآ رد... دینک روصت

 ر
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 ثعاب هک دیهدیم ماجنا ار یراک اهنت ... دینکیم شمارآ ساسحا .دیتسه

 شمارآ ساسحا دناوتیم راک نيا) . . . دوشیم تذل ساسحا و شمارآ

 همادا یزاس ریوصت هب (دشاب رگیدکی شزاون اي ندرک تبحص زا یشان

 ... دینک یزاس ریوصت مارآ .مارآ دیهاوخیم ار هچنآ . . . دیهد

 تیمها.دمآ امش غارس هب یفنم راکفا رگا یزاسریوصت ماجنا ماگنه رد

 نیرمت نیا .دیهدب همادا دوخ شخب تذل یزاسریوصت هب مه زاب و دیهدن

 یزادرپلایخ سپس و دینک نیرمت هقیقد جنپ تدم هب هبترم ود زور ره ار

 طابترا هک تبون دنچ زا دعب .دیروآ رد لمع هلحرم هب ار ناترسمه اب

 .دوب دهاوخن تانیرمت همادا هب یزاین .دیتشاد شخب تیاضر یسنج

 یتخانش یزاس زاب شور

 حالصا و تخانش ,لیدعت لماش یسنج تالکشم یارب شور نیا

 :شور نیا اب .دوریم راکب .دنتسه هدنرادزاب یسنج رظن زا هک یراکفا

 مزال .دینک ادیپ دوخ یسنج روما هب تبسن یاهنانیب عقاو شرگن دیناوت یم

 .دیهدب لیکشت .دش نایب لبق تاحفص رد هک ار ینرتس ود لودج تسا

Mm 
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 مزیت ونپیه اب یسنج یورپن تیوقت

 دننکیم لتخم ار یسنج راتفر هک دینک تبث ار یراکفا نآ لوا نوتس رد

 .دینک تبث نآ یاچ هب ار یسنج هدننک تیوفت راکفا مود نوتس رد و

 یمزین ونپیه دوخ تیعضو رد ادتبا تسا مزال شور نیا ماجنا یارب

 البق هک ینهذ ریوصت اب ماوت .ینهذ یناوخارف قیرط زا و دیوش عقاو

 فشک یسنج روما هب عجار ار دوخ یفنم راکفا دش هداد نآ حیضوت

 هتشاد تبثم یاه نیقلت دینک یعس ,یفنم راکفا یاج هب هاگنآ .دیئامن

 .دینک هجوت ریز دراوم هب هنومن ناونع هب .دیشاب

 تبثم یاهنیقلت یفنم راکفا
 اڪ ي ا

 .مرجب تذل یسنج روما زا مناوتیم ص ١- .دوشیم داحیا نم رد یدایز شنت -۱

 ۲ نذل اد تسود | - تذل زا مناوتیمن -۲
 ميم رومذل و مراد تبسړد ار مرسمه مربب تذل مرسمه زا مناوتیمن چ



 ا

 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 : یسنج یرازیب نامرد

 خر " یسنج لمع هب لیامت هلحرم رد هک تسا یتالالتخا وزج تلاح نیا

 . دهدیم

 هب تبسن یبسانم درکیور تسا رازیب یسنج لمع زا هک یصخش الومعم

 وا یارب نآ هب نداد نت و. دیآیم شدب لمع نیا زا و درادن یسنج لمع

 ترفن لمع نیا ماجنا زا یتح تسنکمم دارفا نیا. تسین دنیآ شوخ

 نآ هب نداد نت هکلب دنرادن نآ ماجنا هب یلیم اهنت هن نیاربانب. دشاب هتشاد

 مزیتونپیه. دیامن مهارف زین ار رگید یناور تالالتخا هنیمز دناوتیم

 . دیامن هئارا یرثژم کمک نارامیب نیا هب دناوتیم

 و تانیقلت سپس و دنهدیم رارق قیمع یمزیتونپیه تیعضو رد ار رامیب

 دنیامنیم ءاقلا وا یارب ار لیذ یاهیزاس ریوصت

 ليم فالخ رب هک تشاد دوجو یناهراتفر زین البق هک هنوگنامه 0 دشابن

 دیتشادن تسود ار ییاذغ. لبق اهلاس هک دینک روصت الثم ۳۳۹ دوب امش

 eens دی روخب

 تم



 مزیت ونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 ار رظن دروم یاذغ هک نامز رورم هب یلو......دیدوب رفنتم اذغ نآ زا یتح

 ناتدب اذغ نآ زارگید الاح و.......دیدرک تداع نآ هب دیدروخ

 رفنتم هسردسم هب نتفر زا هک دیروآ دای هب ار ینامز الاح......دیآیمن

 ناسنا ره یگدنز زا یمهم ءزج رییفت ese دیاهدرک رییفت a00 دیاهدرک

 دیاهدرک رورم ار اهنآ هک یلبق راجزنا تلاح ود هک هنوگنامه و تسا



 سس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 مزیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت

 مزیتونپیه اب یگدعاق یاهد رد شهاک

 ای یگدعاق نارود درد .یروراب نارود رد اهمناخ تیاکش نیرت عياش

 هبرجت ار یفیفخ یتحاران یگدعاق عقوم اهمناخ رثکا .تسا هرونمسید

 زا عنام درد ندوب دیدش هک .تسا ینامز «هرونمسید» یلو .دننکیم

 .دنکیم داجیا ار ییوراد نامرد هب زاین و دوشیم هرمزور یاه تیلاعف

 نیا یهاگ :دشاب کاندرد یاه یگدعاق تلع دناوتیم یددعتم لماوع

 تشپ فرطب محر ًالثم .تسا محر رد ینامتخاس بیع کی دوجو تلع

 للع رگا .تسا گنت تدشب محر هناهد ای.تسا هدرک ادیپ فارحنا

 مادقا نآ عفر رد یکشزپ نونف طسوت دیاب دشاب راک رد ینامتخاس

 لرتنک مزیتونپیه اب یتحار هب ناوتیم ار .دنتسه یناور هک للع ریاس.دوش

 یخرب .دننادیم یرامیب عورش اب یواسم ار یگدعاق اه مناخ زا یخرب .درک

 زا یضعب رد ای .دننکیم یقلت کاپان نز ار هدعاق نز اهگنهرف زا

 :زا دنترابع نآ یناعم یخرب هک دوشیم هدافتسا «:/:۰» تغل زا اهگنهرف

 ۰ دشابیم ۰. هدش نعل ۰۵ لس نیرفن



 س ےس س ا تا اس ار و یو و و یک رخ تو و و و — تست مس

 ےک ___ م زیتونپیه اب یسنج یورین تیوقت _

 و درد هرود زاغآ ینز ره یارب دناوتیم ار یگدعاق عورش .تسا یهیدب

 هراشا یتیبرت یوگلا هب ناوتیم لئاسم نیا هلمج زا .دوش یقلت باذع

 .هتشاد درد دوخ یگدعاق نامز رد هشيمه هداوناخ ردام رگا ینعی .درک

 یهیدب .تسا کاندرد یگدعاق هک دزومآ یم .تسا هدوب رتخد هک وا کدوک

 ار نآ دنک هبرجت ار یگدعاق شدوخ هک یتقو یتشادرب نینچ اب تسا

 دشاب یتسیز هدیدپ کی هک نآ زا رتشیب درد اریز ؛ تفای دهاوخ کاندرد

 رد ازدرد دنبارف کی تسا نکمم لیلد نیمه هب و تسا ینهذ هبرجت کی

 .دشاب رگید صخش زا رتمک رایسب دنکیم داجیا هک یدرد نازیم رفن کی

 و یگدعاق عورش زا لبق رد مزیتونپیه دوخ ماجنا اب دیناوتیم امش

 ماجنا یارب .دینک لرتنک ار درد یدایز نازیم ات یگدعاق نیح رد نینچمه

 رارق یمزیتونپیه دوخ تیعضو رد دش هتفگ هچنآ قباطم .لمع نیا

 اهولهپ و دوخ هناش یالاب هیحان رب ار دوخ زکرمت و هجوت هاگنآ ؛ دیریگب

 دوخ هب ار یحاون نیا ندش لش .دیشکیم هک یسفن ره اب .دیزاس زکرمتم

 :ریز ترابع دننام .دییامن نیقلت

 ره اب ... دوشیم لش و مرن نم مکش و اهولهپ .مشکیم هک سفن ره اب

 ف
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 ... مراد دوخ یاهولهپ و مکش رد یعوبطم ساسحا مشکیم هک سفن

 و مرگ . . . مشاب هتشاذگ ممکش یور مرگ هلوح کی هکنيا دننام تسرد

 و مرن ... ماهدیشک زارد انوس رد هک ینامز دننام تسرد ... شخب تذل

 یدایز تذل .دوشیم مرگ نم مکش هک روط نامه ... مرگ و مارآ ... مارآ

 رد ندیشک زارد ماگنه هک یتذل دننام تسرد .دریگیم ارف ار مدوجو ةمه

 رب ار باتفآ شزاون هک تسا نآ دننام ... دهدیم تسد نم هب ایرد لحاس

 تالضع منکیم ساسحا هظحل ره . . . منکیم سح دوخ مکش تسوپ

 ار نآ یاهضابقناو دوخ محر تاکرح مناوت یم .. . دنوشیم لش نم مکش

 و ملک شفت

 تسرد ... قیمع و شخب تذل ... مارآ و شخب تذل یاهضابقنا

 مناوت یم نم ... مهدیم شلام تسد اب ار دوخ مکش هک تسا نآ دننام

 شمارآ اب مناوتیم یتح ... منک سح دوخ مکش رد ار شمارآ یبوخب

 ... موریم باوخ هب الاخ ... و مباوخب میاهولهپ و مکش رد هدش داجیا

 یخ یخ .. . مہاوخیم

 تلع دوخ نهذ رد مزیتونپیه دوخ تحت دیناوتیم رگید فرط زا
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 و یگدعاف نوساریپ ار دوخ هاگدید لوصا ای یگدعاق ندوب کاندرد

 رکفت یتح و دینک لیلحت و هیزجت نآ ندوب کاپان ای و ندوب دنیاشوخ

 دیناوتیم ریز نیقلت زا دروم نیا رد دیهدب رییغت هلئسم نیا هب عجار دوخ

 :دمنک هدافتسا

 تسا هدرک تباث زورما ملع . .. ملاس نز کی ... متسه نز کی نم

 تسا رادروخرب تمالس زا دوخ یژولویزیف فلتخم یاههبنج رد ملاس نز

 : تا نم ینوفروق و رویصع متنی تمالشبهناشنا نگدفاف +

 . تسا نم یلسانت یارجم و محر تمالس هناشن یگدعاف نینچمه

 ارم یتمالس رما نیا . تسا هارمه یزیرنوخ اب نم یگدعاق هک تسا تسرد

 رب یلیلد یگدعاق ... ملاحشوخ متسه ملاس هکنیا زا ... دنکیم نیمضت ار

 و ملاس حور ... تسا نم ندوب ملاس لیلد هکلب ؛تسین نم حور یکاپان

 ملاس هکنيا زا نم ... ملاحشوخ نم ... دنتسه نم زایتما ود ملاس مسج

 یزیرنوخ لیلد هب یگدعاق مایا رد اردوخ رگا موش یم روآ دای

 .دیاهدرک کمک درد داحبا بویعم هخرج هب.دینک شنزرس
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 (۳۸/) یکدعاق زا شیپ تالالتخا هعومحم

 عورش اهنآ یگدعاق هک نآ زا لبق زور ود دودح زا اه مناخ یخرب

 . یبصع راشف شیازفا , یریذپ کیرحت ,یرارق یب دننام یلئاسم زا.دوش
 یناور لالتخا کی زا یشان اه تمالع نيا.دنربیم جنر یگتسخ و درد رس

 یاههناشن یاهزادناات اهمناخ دصرد دون دودح .تسا نیرک ودنآ :ییصع -

 هبرجت.دوشیم هتفگ یگدعاق زا لبق موردنسأعومجم هک ار لالتخا نیا

 .دننکیم

 ندروخ مهب دننام یلماوع رب هوالع یلو .تسین نشور نآ قیقد تلع

 زینار یناور لماوع .نوخ دنق شهاک و نژورتسورپ و نژورتسا لداعت

 .دننادیم لیخد داجیارد

 مزیتونپیه دوخ تانیرمتزا دیناوتیم زین (۸/5) مئالع لرتنک یارب

 .دینک هدافتسا دش ناونع یگدعاق درد هب عجار هچنآ قباطم

 ماجنا هک یمزیتونپیه دوخرانکرد دیشاب هتسشاد رظسن رد

 یرورض ًاعطق زین هداوناخ رد یفطاع شمارآ و تینما یرارقرب,دیهدیم

 شقن.دننکیم یگدنز امش اب هک یناسک ریاس ای رسمه هنیمز نیا رد .تسا
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 .دنراد هدهعربار یمهم

 لماکروط هب تسانکمم مزیتونپیه دوخ هک دیشابهاگآدیاب نینچمه

 ببس یوضع للع هک ینامزآأصوصخ؛دنکن زاین یب ینامرد وراد زاارامش

 .دنشاب مئالع داجیا

 لکیس لوط رد تسا مزال .تانیرمت نیا زا رتهب یریذپریثأت یارب

 نارود رد اهنآ ماجنا هب اهنتو دیهد ماجنا ار اهیزاسریوصت نیا زین هناهام

 .دینکن افتکا نآ زا لبق و یگدعاق صاخ

 (نانز رد) اهشتسا و (نادرم رد) ءانمتسا نامرد

 تالالتخا زا یکی (نانز رد) اهشتسا نآ لداعمو (نادرم رد) ءانمتسا

 . تسا هدمآ رد تداع تروص هب صخش یارب ینعی ؛ تسا یتداع

 ای یرصب تائاقلا یتح ای ینهذ تاروصت اب صخش .لالتخا نیا رد

 .دنکیم یکیرحت دوخ هب مادفا ,یرادینش

 :دیرادربار ریز یاه مدق تسا مزال تالالتخا نیا زا ییاهر یارب

 تداع نیا موادت و عورش ببس هک ار یاهقباس هک دینک یعس :لوا مدق
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 ببس (یناور ای یکیزیف) یلماوع هچ نونکا مه .دینک یسررب تسا هدش

 کی یوررب و دییامن یسانشزاب ار اهنآ .دینک مادقا لمع نیا هب ات دنوشیم

 و دینک یبایزرا لمع ماگنه ار دوخ سح .دیسیونب دوخ یارب ذغاک گرب

 لکشم نیا بجوم هک ار لمع ماجنا نمض هدش داجیا تاساسحا و راکفا

 .دییامن ییاسانش .دنوشیم یراتفر

 زا ات دیهدیم ماجنا ار لمع نیا هک دیسرب هجیتن نیا هب تسا نکمم

 ییاهر یسنج راشف زا ات دیهدیم ماجنا ار نآ ای دوش هتساک امش بارطضا

 ... ای دیهدیم ماجنا ار لمع نیا یرگید ای دوخ زا ماقتنا لیلد هب ای .دیبای

 .دینک تبث ار نآ .دیدیسر یلامتحا جیاتن زا کی ره هب

 .دیورب ورف یمزیتونپیه دوخ هسلخ هب بسانم طیارش رد ؛مود مدق

 .دیداد ماجنا لوا مدق رد ار هچنآ رگید راب .دیشاب مارآ و سکالیر ًالماک
 هدامآ لاح رد ار دوخ لمع نیا یارب .دينکرارکت یمزیتوتپیه درخ تحت

 هجوت ناتراکفا و ساسحا هب لاح . . . دینک روصت لمع نیا یارب ندش

 .. . تسیچ لمع نیا زا امش هزیگنا و ديشيدنایم هچ هب دینیبب .. . دینک
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 . .. تسا یعوضوم هچ ای یسک هچ هجوتم تسا

 ... . دینک روصت لمع ماجنا تیعضو رد ار دوخ نونکا ؛ موس مدق

 دوخ ساسحا مه زاب .... دیروآ رظن رد حضاو ًالماک ار ریوصت دینک یعس

 .... دینک ییایزرا ار

 نهذ رد ار هجنآ .دیوش جراخ یمزیت ونپیه دوخ هسلخ زا ؛مراهچ مدف

 ذغاک یور .دیدرگ تبث لمع نيح و لبق دوخ راکفاو تاساسحا ناونع هب

 نآ لوا نوتس رد ار راکفا نیاو دینک مسر ینوتس ود یلودج .دینک تبث

 داجیا ببس هک ار یصاخ تلع مود نوتس رد .(ریز لودج دننام) دیسیونب

 .دینک تشادای دنوشیم راکنا نیا
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 .دینک تشادای و دیروایب رظن رد ار لمع نیا ضراوع ؛ مجنپ مدق

 هک یلاح رد ار دوخ و دیوش عقاو یمزیتونپیهدوخ تیعضو رد سپس

 حوضو هب ار ضراوع . . . دینکروصت .دیاهدش لمع نیا ضراوع راچد

 ضراوع نیرتدب هک دینک مسجت یلاح رد ار دوخ . . . دییامن مسجت

 . . . تسا هدش ناتدیاع

 روصت لمع ماجنا لاح رد ار دوخ یمزیتونپیه هسلخ تحت ؛مشش مدق

 ضراوع یروآ دای نمض .یزاس ریوصت نیا هارمه راب نیا یلو ؛دینک

 :دینک نیقلت دوخ هب ار ریز دراوم

 هب ... مشاب هتشاد تشگ زاب .ناسنا کی ناونع هب مناوتیم نم

 .. منادیم ار لمع نیا ضراوع .. . مدرگیم زاب تداع نیا زا لبق تیعضو

 مدب لمع نیا زا . ۰.۰ مشاب ملاس الماک مهاوخیم . . . مرادن تسودار اهنآ

 راچد .منزب لمع نیا هب تسد رگا ... دش مهاوخ عوهتراچد .. . دیآیم

 نم (دینک روصت ندرک غارفتسا لاح رد ار دوخ نامزمه) .دش مهاوخ عوهت

 .موشیم عوهت راچد .منک مادقا لمع نیا هب رگا . .. موشیم عوهت راچد

DD 
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 قوس بیس هک یناههشیدناو راکفا هب تبسن رگا هک تسا رکذ نایاش

 زا دیاب.دیاهتفای یفاک تخانش زین دوشیم لمع نیا فرط هب امش نداد

 ًادجم .دینک هدافتسا تشذگ نآ رکذ البق هک یتخانش یزاسزاب شور

 ار دوخ تخانش امش .یتخانش یزاس زاب شور رد هک میوشیم ررآدای

 قیبطت روظنم هب ار یتبثم راکفاودینکیم ضوع عوضوم کی هب تبسن

 .دیريگیم راک هب عوضوم نآ اب یقطنم

 نکمم .تسا نیرمت رد موادت .نیرمت نیا تیقفوم رد یلصا طرش

 ساسحا دوخ رد یتبثم ریثأت چیه .هیلوا تانیرمت رد هک تسا

 .دیهد همادا دوخ تانیرمت هبودیوشن سویأم؛دینکن

 نیا یارب ار امش هک یصاخ طیارش زا دینک یعس .تانیرمت نیا رانک رد

 راکقا ًالثم ؛دینک بانتجا.دهدیم قوس نآ فرط هب و دنکیم هدامآ لمع

 .... و ییوئدیو برخم یاه ملیف ای هدنهد رازآ و راب نایز یسنج
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